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FORORD.

Idet jeg afslutter anden og sidste Del af dette

Skrift, holder jeg det ikke for overflødigt at bede Læseren

ogsaa med Hensyn til denne Del nøje at fastholde, hvad

jeg i Forordet til første Del har fremhævet som mit

Arbejdes Maal. Tillige føler jeg Trang til at udtale,

hvilken overordentlig Nytte jeg ved Fremstillingen af

Statens indre Tilstande har havt af de mange spredte

Træk, der indeholdes, dels i større monografiske Arbejder

af forskjellige Forfattere, dels i Tidsskrifter og „Sam-

linger". Jo mere jeg iblandt disse har følt, at jeg

skylder de fortrinlig redigerede og forbavsende righol-

dige „Danske Samlinger", desto mere Grund finder jeg

til at beklage, at deres Udgivelse har maattet standses.

15. April 1886.

E. Holm.
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AT VINDE MAGTEN FOR SIG SELV OG STYRKE

FOR STAT OG SAMFUND?

1660—1720.
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Daumark-Noree 1C60—1720. IJ.





Første Kapitel.

Folkets Stilling til Enevælden og Kongerne. Gode Sider ved disses

Personligheder.

E,mhver, der sammenligner Slutningen af det Tids-

rum, hvorom der tales i dette Skrift, med den første

Tid efter 1660, vil blive slaaet af, at Enevælden i én

E,etning fuldstændig havde naaet sit Maal. Den havde

i den offentlige Mening vundet et fast Grundlag for sin

J\Iagt.

I de første Aar efter Souverænetetens Indførelse

mente svenske DijDlomater i Kjøbenhavn at kunne spore

en stærk Misstemning ikke blot hos Adelen, men ogsaa

hos Borgerstanden. Nogle, fortællede i deres Depescher.

følte Harme over Tabet af den politiske Frihed og Magt,

alle følte sig trykkede af Skatterne og holdt af at hviske

i Krogene om det strænge Regimente og om de slette,

haardhjærtede Raadgivere, Kongen havde, iblandt disse

især om Kristoffer Gabel. Det Citadel, Kongen lod op-

føre i Kjøbenhavn, gav efter deres Paastand „mange
sælsomme Tanker".^) Uagtet svenske Diplomater i hin

Tid mindst af alt vare uhildede Iagttagere, have de sand-

synligvis havt Ret i adskilligt af, hvad de indberettede

til deres Regering om slige Stemninger; hollandske Stats-

afsendinger, der dog maatte gjælde for venskabelig sin-

dede, saa ikke stort lysere paa Tingene. ^-j Ogsaa under

Kristian V vidste udenlandske Diplomater naturligvis at

tale om den andensteds fra vel kjendte misfornøjede
1*



4 Føibti.' Kapitel.

Stemning lios en Del af den gamle Adel; men nu havde

de dog alkrede Indtryk af, at Enevælden havde slaaet

fast Rod. Da Englænderen Molesworth opholdt sig her

omtrent 1690, var saaledes iblandt det meget, som

vakte hans Kritik, netop dette det. der harmede

ham mest; thi han kunde i den dansk-norske Enevælde

kun se et gjennemført Plagesystem efter fransk Mønster.

Der forekom, hedder det hos ham. aldrig Majestætsfor-

hrydelser, aldrig Skandskrifter imod Regeringen; ingen

vovede saa meget som at lukke Munden op imod den.

allo elskede Kongen til Trods for den Haardhed. med
iivilkon de hleve behandlede, og den Trældom, de sukkede

under; de slog sig til Ro med. at denne var fælles for

alle. De havde, siger han, kun én Mening om deres

Phgt mod deres Hersker ligesom om, hvilken Tro der

var den rette Vej til Salighed. En halv Snes Aar efter

i'orbavsede det den engelske Diplomat Yrigny at se Fre-

derik IV ride til Frederiksborg Slot fra Kjøbenhavn.

kun ledsaget af sin Ven U. A. Holstein og en Lakaj

;

sligt, mener han, kunde Kongen vove. fordi han ..var

elsket indtil Tilbedelse af sine Undersaatter", han var

uden Følge ligesaa sikker som Kongen af Frankrig midt

i en Skare af 200 Gardister,'') Alt, hvad vi kjende til Da-

tiden, vidner om, at det var et rigtigt Indtryk, disse Mænd
tik af en gjennemgaaende stærk royalistisk Stemning. Den
fandtes ikke blot hos Borgere og Gejstlige ; men ogsaa Ade-
len var i Slutningen af Tidsrummet i sin Helhed gaaet over

til som Hof- og Embedsadel at blive en Støtte for Enevælden.

Vi have tidligere havt Lejlighed til at se, hvorledes selv

adskillige af de gamle Adelsslægters Mænd indtoge høje

Stillinger i Staten. Ingen kunde være sin Konge en

trofastere Mand end Niels Juel eller Jens Juel. ingen

har kunnet fore et mere royalistisk Sprog end Markus
(jjøe i de Taler, han flere Gange holdt. Hvor kongelig

sindede baade Adelsmændene af fremmed Byrd og de
af borgerlig Oprindelse vare, behover ikke at siges.')

Men, hvor sikkert end dette Resultat af Udviklingen



Royalistiske Stemuiuger. '^

er, ville vi ikke blive staaende ved at slaa det fast. Der

er tiere Sider ved de politiske Stemningers Historie i

denne Tid, der have Interesse.

Man vilde tage meget fejl, dersom man troede, at

Folk i det hele i den Grad slog sig til E,o ved Ene-

vælden, at de lod fem være lige med Hensyn til, hvor-

ledes det gik med Styrelsen. For slet ikke at tale om
den Slags Politisering, som Holbergs politiske Kande-

støber er rettet imod, eller den politiske Snak paa Øl-

huse, der nævnes i Gert Westphaler, saa hører man, at

da en tysk Læge Wolfen kom til Kjøbenhavn 1696 og

blev optaget i sin Broders, den senere Livlæge og Bi-

bliothekar J. C. Wolfens Omgangskreds, fandt han her,

som det hedder i nogle Optegnelser om ham, „ikke blot

de fortræffeligste Læger, men ogsaa ret grundige Politi-

cos og fuldkomne Statsmænd", Broderen selv var en sand

Politicus, som holdt af at føre ham ind paa politiske

Samtaler.-'') Rimeligvis var det for det meste den al-

mindelige Stilling i Europa eller Forhold i andre

Stater, som gav Stof til slige Samtaler; men der er

ingen Grund til at tvivle om, at ogsaa Personligheder

og Regeringsforholdsregler i selve den dansk-norske Stat

have givet disse „Politici" Lejlighed til at øve deres

Kritik og vise deres Statsmandssyn.*)

Det ligger i Sagen selv, at der under en Enevælde

som under enhver anden Regeringsform let udvikler sig

Uvilje hos mange mod dem, der have størst Del i Styrel-

sen. Virkelige eller formentlige Forurettelser have til

alle Tider sat Lidenskaberne i Bevægelse imod Konger-

nes Raadgivere. Hvor nær laa det ikke fremdeles i hin

^; Ret interessant er det af Molesworths Bog at se, at der var

Mænd af Kongens Omgivelser, som fortalte ham angaaende

Begivenhederne ltj60, at hvis Adelen blot havde havt eu

Smule Mod til at forsvare sine Særrettighedei', vilde Kon-

gen ikke have vovet at gribe efter Enevoldsmagten (cap. VII).

Der laa tydelig nok Politik bag en saadan Samtale om, hvad

(ler tidligere var sket.
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Tid at tinde, at Skatterne vare slet fordelte saaledes, at

man selv kom til at lide under et uforholdsmæssig stærkt

Tryk; hvor let kunde ikke Toldbestemmelser. Indførsels-

eller Udførselsforbud forekomme fordærvelige for ens

egne Interesser, hvor fristende var det ikke, naar det

gik en imod ved Domstolene, da at søge Skylden i en

uheldig Retsordning? Men Kritiken kunde ogsaa blive

vakt ved andet end personlige Hensyn. Som vi nu. naar

vi se tilbage paa hin Tid, have det Indtryk, at meget i

Datidens Styrelse lanpt fra var, hvad det burde være.

saaledes var det naturligt, at mange dengang, hvor tro

Venner af Kronen de end vare, godt kunde se, at ad-

skilligt gik skjævt. Den stærke Royalisme forhindrede

endog ikke, at det, man hørte om Livet ved Hoffet,

kunde bringe alvorlige Mænd til at ryste paa Hovedet og

ægge de spottelystne til skarpe Ytringer. Ved Siden af

al den officielle Smiger og Virak for Kongerne som de

jordiske Guder har der været alt andet end gunstige

Fortællinger i Omløb, snart om Træk af deres Privatliv,

snart om det tyske Uvæsen, der gik i Svang ved Hove*),

eller om lidet værdige Mænd, der havde alt for meget

ilt sige. Det vakte Forargelse at se Kristian V have

Sotie Amalie Moth til sin deklarerede Mætresse, og

Folkesnakken har vitterlig havt travlt med at fortælle

om. hvor mange Penge han satte paa hende og hendes

Børn, hvorledes der blev ødslet med Udgifter, naar de

skulde giftes eller begraves o. s. v.^)

Pressen var bunden; derfor maatte den Slags Stem-

*) Den svenske Statsafsendinp Leyonklo fortæller f. Ex. i en

Depesche af 15 Januar 1692 i Anledning af den for øvrigt

dj-gtige Kristian Siegfried Plessens Udnævnelse til at staa i

Spidsen for Finanserne, at dette vakte Misstemning hos de

Danske, der ikke holdt af, at en Mecklenburger skulde fore-

trækkes for de Indfpdte til at beklæde et saa vigtigt Em-
bede. Han tilføjer, at da skattede Svenskerne lykkelige,

fordi deres Konge tog saameget Hensyn til dem. (Danske
Samlinger 2 R. VI, S. 331).
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ninger mest skaffe sig Luft i Samtaler eller i Smæde-
digte, der cirkulerede iblandt Folk. Saaledes de, der

forfattedes af Satiredigteren Jakob Worm paa Kristian

Vs Tid. Han vendte sig snart imod Kongens personlige

Yndlinge som Overjægermester Hahn, hvem han har haanet

under Billedet af en stor kalkunsk Hane, snart mod
Mænd som Hans Bagger og Kingo. Men ingen hudliet-

tede han værre end Griffenfeldt. Det hører til hans

blideste Udfald imod denne, at han ytrede sin Vrede

over, at: „En Skomagers Syl og Risper, kan nu gjøre

Præster, Bisper".') Satiren, ser man, forstod dengang

ligesaa lidt som til andre Tider, naar den dikteredes af

personlige Lidenskaber, at skjælne mellem Dygtigheden

og Udygtigheden, Begavelsen og Dumheden. Eller han

gav sin Forbitrelse Luft over, at Kirkegods blev brugt

til at underholde Rytteri, og over, at Præsterne bleve

haardt trykkede ved at maatte stille Styk- og Rytter-

heste, ja endog over Statsstyreisen i det hele. Han
kritiserede den skaanske Krigs tarvelige Resultater som

fremkaldte ved Generalers, Kommissariers, Raaders og

Officerers Utroskab, Forræderi, Gjerrighed, Uduelighed,

Uforsigtighed, Sikkerhed, Søvnagtighed og Falskhed.

Var der her en Dynge Overdrivelser ved Siden af noget

sandt, saa rammede hans Satire .undertiden fuldstændig

paa det rette Sted, f. Ex. naar han snærtede det taabe-

lige i at vaage saaledes over Harer og Raadyr, at det

blev Bønderne umuligt nogensinde at bruge et Gevær.

Følgen deraf var blot, at „naar de skal være Soldater,

har man gjort deres Hjærter til Harehjærter". Hvem
kan vel ogsaa se Datidens bekjendteste politiske Satire,

„Grevernes og Friherrernes Komedie" hudflette den nye

høje Adel uden imellem Linierne at læse den skarpe

Kritik af Regeringens Holdning overfor Stænderne? Det

Slag, Kingo i sin Tilegnelse af sit Aandelige Sjungechor

til Dronning Charlotte Amalie fører imod de Fremmede,

der viste Ringeagt for det Lands Sprog, i hvilket de

levede, traf i Virkeligheden den Regering, der lod disse
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Fremmede brede sig, som de gjorde. Har Kingo ikke

godt selv vidst dette? Og hvor alvorlig gaar ikke Skrif-

tet ,. Fyrstelig Taukering" løs paa adskilligt i kSt3relsen i

Frederik III's sidste Kegeringsaar? Det anker stærkt

l)aade over den Maade. i)aa hvilken Skatternes Opkræv-

ning fandt Sted. særlig over de Visitationer, den gav

Anledning til, over Bevilling af Monopoler til visse Han-
delsforetagender. over den Brug. der blev gjort af Frem-

mede i Stedet for af Indfødte, baade som Officerer og

paa anden Maade, over den langsomme Forretningsgang

i Kollegierne o. s. v.**)

Det interessanteste Spejlbillede af de alvorlige og

endog ligefrem bitre Stemninger, som kunde komme frem

i hin Tid, har man i Biskop Bircherods Dagbøger. Snart

gjælder det i dem mindre vigtige Enkeltheder, som naar

han lejlighedsvis bryder Staven over den voldsomme

Hurtighed, med hvilken Bønderne maatte befordre de

kongelige Personer og deres Følge igjennem Landet:

det kunde, skriver han, gaa saa vidt, at deres Hesti-

styrtede, uden at de fik Vederlag derfor.*) Snart træder

en dyb Smerte frem. som ved Optegnelsen om Griflfen-

feldts Fald. „Herre Gud'-, skriver han den 18. Marts

1676, „hvor har dog en Uges Tid gjort in publicia

megen Forandring! Og kunde man nok af mange An-
sigter, saa vel i Kirken som andensteds, kjendeligen

mærke hine altererede Gemytters dybe Melankoli." In-

gen kan tage fejl af, at der ligger en stærk Sympathi

tor den faldne Statsmand i disse Ord. en Følelse af, at

Landet var blevet rammet af en svær Ulykke. Derimod
er det kun Glæde , Bircherod fremhæver som den al-

mindelige Stemning, da det blev bek)endt. at Kristian V's

Yndling. Overjægermester Hahn. var død. ..Men", til-

fojer han betegnende ligesom med et Suk. ,.om det vil

') Saa pralt er det dug ikki- altid gaaet. I det mindste ser

man, at der den 10 Dec. 1714 bevilges en Bonde 23 Rdl. 2 '//

ior en jiaa en Kongereise styrtet Hest (Rentekammerprotokol)

å
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gaa bedre til her efter, fordi han er borte, vil Tiden

lære" (29de Januar 1680). En Del Aar senere, i et af

Frederik IV's første Regeringsaar (1703), fortæller han,

at han havde havt Besøg af en Præst fra Sjælland, og,

hedder det saa i Dagbogen, „De rlioses. som han vidste

at fortælle om Kjøbenhavns itzige Hofvæsen, maatte

man snart cuin Iwrrore høre". Det følgende Aar ved 7.

Marts 1704 skriver han endog: „Gud bedre det, at saa

meget nu in imhlico skal passere, over hvilket enhver

ærlig Patriot maa sukke og græmme sig". Han tænker

her aabenbart paa Skandalerne ved Frederik IV's Liv

med Frøken Viereck. *) Disse Dagbogsudtalelser have

saa meget større Yægt, som Biskop Bircherod var saare

langt fra af Naturen at være Frondør,

Hos lidenskabelige Mennesker kunde Bitterheden

ved enkelte Lejhgheder vende sig imod Kongerne per-

sonlig. Intet kunde være hvassere, end naar Jakob

Worm ikke blot angreb Kristian V som Statsstyrer ved

forskjellige Hib til ham under Navnet Jeroboam, men
endog skrev følgende: „Jeroboams Husguder ere adskil-

lige, men den fornemste er, at han bryder Ægtepagt og

besmitter sig medHoreri og Skjørlevnet." Da AVorm en

Dag var i Middagsselskab hos Biskoppen i Viborg, Sø-

ren Glud, hvis Hustru var en Søster til Sofie Amalie

Moth, gik han saa vidt i sin dumdristige Trods, at han

baade vægrede sig ved at være med om at drikke en

Skaal, der blev udbragt for de kongelige Børn, og endog

gav dem et vanærende Tilnavn ^). Naar man ser en

Præst i Fyen 1689 blive dømt fra sit Embede, ikke blot

for Lejermaal, men ogsaa paa Grund af nogle „ubetænk-

somme" Breve, han havde skrevet til Kongen, have disse

sandsynhgvis været affattede i en nærgaaende Tone ^^).

•=) Jvfr. 10. Aug. 1703, hvor han fortæller, at han havde havt

Besøg af Justitsraad Lassen til Aakjær, der havde allehaande

at fortælle „de imhlico rerum nostruiium sfntu, hvorover man
sio- billigen maatte forundre".
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Eu Plattenslager i Kjøbenhavn dristede sig til at bruge

Ukvemsord om Kristian V *'j, og under Frederik IV

bragte Forbitrelse over et Skattepaalæg en Kvinde i

Aarhusegnen til at fremkomme med saa haanlige Udta-

lelser om Kongen som Hærfører, at hun blev anklaget

for Majestætsforbrydelse '-). En hidsig Præst, Kristian

Zoi'ga, en født Slesviger, blev i den Grad ude af sig

selv over en formentlig ubillig Behandling fra Regerin-

gens Side (omtr. 1693), at han i en Supplik, han til-

sendte Kristian V, truede ham med Guds Forbandelse

og advarede ham om, at han let kunde vække sine Un-

dersaatters Forbitrelse, naar han satte „latrones-^ (Rø-

vere) til Embedsmænd. Det var, skrev han, bedre, ut

leve under en barbarisk og hedensk, tyrkisk Øvrighed,

ja endog under slet ingen fremfor at staa under en saadan

som den, man havde *).

At mange af den gamle danske Adel vare fødte

skarpe Kritikere under Frederik III og i en Del af

Kristian V's Regering, er en Selvfølge. Det var næppe

blide Ord om Forholdene, de brugte, naar de mødtes

paa deres Herregaarde eller traf sammen i Kjøbenhavn,

som f. Ex. ved hine Møder i Kristian V's første Rege-

ringsaar, der vakte Kongens levende Mistro '^). Men
Oluf Rosenkrantz's Skjæbne lærte dem at holde Tand
for Tunge. Et langt friere Sprog havde Gejstligheden,

og den gik undertiden paafaldende vidt i slige Ytringer,

Det forbavsede Molesworth som et mærkehgt Træk un-

') Bircher ods Dugljpger S. 268. Rimeligvis er det ogsaa

nærgaaende Udtalelser, som Regeringen har villet ramme,
naar Kristian V 1698 gav Regeringen i Oldenburg Befaling

til at drage en Regeringsraad og Amtmand Bolcken til An-
svar for „die fur die Unterthanen des Amts Ajje eutworfene

Svhfijt: ^Ztif(Ulige Gedanken Sålus popuU suprema lex esto

infitnlireV' und die darinnen gebrauchfe unziemliche Expressio-

nes." (Kristian \"s tyske Journal for 1698, Afdelingen Ge-

heime Cabinetssachen 19. Marts).
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der det, han kaldte en almindelig Trældom, at se den

indtage en saadan Stilling.

Tænker man paa, at ingen havde været ivrigere i

at ophøje Kongemagten og i at fremhæve dens umiddel-

bare Oprindelse fra Guddommen end de lutherske Theo-

loger, kunde man vente; mindst hos Gejstligheden at

linde Oplagthed til Kritik. Dens Medlemmer forstode

visselig saa fuldt som nogen at kaste sig i Støvet for

de kongelige Personer eller for saadanne Mænd, der

havde mest at sige hos Kongen. Endog en Biskop i

Ribe nedlod sig til engang at skrive til Ministeren Grev

Konrad Reventlow, der ogsaa var Amtmand i Haderslev

Amt, at han under en Visitatsrejse i det Tørninglenske

havde faaet Grevens Skrivelse om „hans Huses nye

Velsignelse", og, tilføjer han derpaa, „jeg havde saale-

des den Lykke, at jeg selv notificerede den glædelige

Tidende og lod gjøre Begyndelse i Menighederne paa

Taksigelse og Forbøn til Gud for Hendes Høj grevelige

Naades Frugtsommelighed og Forløsning" ^^^). Naar en

Biskop i den Grad var ivrig fra at lægge sin underda-

nige Iver fra Dagen, kan man vide, hvorledes simple

Præster teede sig. Og det var endda kun overfor en

Minister, hvorledes blev der da ikke talt og skrevet til

de kongelige Personer selv?

Men Gejstlighedens Holdning har ogsaa en helt an-

den Side. Naar den utvivlsomt som Helhed taget om-

fattede den kundskabsrigeste og i aandelig Henseende

mest udviklede Del af Befolkningen, saa var der sam-

tidig adskilligt i de kirkelige Forholds Ordning, der

kunde ægge den til Kritik. Vi have tidhgere set, at

Ønsker, som fremragende Gejstlige havde udtalt om en

vis Indflydelse fra Kirkens egen Side paa dens Styrelse

eller paa Præsternes Udnævnelse, aldeles ikke havde

fundet Samstemning hos Regeringen. Dennes Ledelse

af de kirkelige Sager kom til at staa i en egen Belys-

lysning ved den Vllkaarlighed, med hvilken den i adskil-

lige Tilfælde raadede over Kirkegodset, og ved den med
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Kirkens Foriuaiil kun lidet sleminende Brug af Prædike-

stol og Præster, som den tidt og mange Gange paabød^M-

JJer kunde ogsaa være god Grund til at være misfornøjet

med det Brud. Kristian \' havde gjort paa Gejstlig-

hedens Privilegier af l»j(il. 8kjønt der ved disse var til-

sagt, at Tienderne skulde forblive ukrænkede, havde

Oprettelsen af Grevskaber og Baronier utvivlsomt frem-

kaldt en Formindskelse af dem. Men endnu langt mere

til at kritisere var Kongernes Lyst til at hjælpe paa Fi-

nanserne ved at sælge Kirker og Patronatsrettigheder

og den Letsindighed, med hvilken Kristian V ved flere

liejligheder tvært imod sine egne Grundsætninger bort-

skjænkede slige Rettigheder. Det stemmede slet ikke

med Kirkens Tarv. at egennyttige, uvidende Herremænd

i stigende Grad tik Magten til at besætte Præstekaldene *).

Man kan endelig umulig være i Tvivl om, at Gejsthg-

heden kun har været lidet tilfreds med Regeringens

Kirkepolitik ogsaa paa et Omraade, hvor denne havde

fuldstændig Ret, nemlig ved Spørgsmaalet om at løsne

Statskirkens Baand. Vi have set ^^). hvilken Modstand de

Gejsthge gjorde imod alt, hvad der i mindste Grad lig-

nede Religionsfriiied. En svensk Diplomat skrev da og-

saa i Februar 1690 fra Kjøbenhavn til sin Konge: „Man
gaar her noget cavalierement til Værks i Religionssager.

hvad en og anden Gejstlig højlig klager over og sukker

over. De prise Sverige lykkeligt, foidi der holdes saa

nøje Haand over Religionen der. medens ikke blot de

Reformerte her have fri exercitiian relifjionis. men ogsaa

Katliolikerne vinde mere og mere Indpas" o. s. v. ^^).

•) Det er et ret betegnende Træk. at de Gejstlige, der deltoge

i Forhaudliugeriie om de Kirken vedkommende Afsnit at

Danske Lov, foresloge at gjengive Menighederne deres Ret til

at vælge deres Præster, om end med betydelige Indskrænk-

ninger. Det er, som om de i Sammenligning med Herremæn-
denes stedse almindeligere Kaldsret mindre frygtede uheldige

Udnævnelser til Præster, naar en saadan Medvirkning fandt

Sted. Men de udrettede intet. (Afhandling af Aubert i

Theol. Tidsskr. for den evang.-lutli. Kirke i Norge.
Ny Række IV. S. o79i.
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Alt sligt kunde sætte ondt Blod, samtidig med at

Kongernes jævnlige Henvendelser til Theologer og Bi-

skopper for at spørge dem til Raads styrkede Gejstlig-

hedens Selvbevidsthed. Det er da ikke blot i private

Optegnelser som i Biskop Bircherods Dagbøger eller

hos en saadan bidsk, galdesyg Præst, som den nylig

nævnte Jakob Worm, at man mærker det kritiske Sprog.

Der var hos adskillige, baade Bisper og Præster, dels

en Pligtfølelse, dels en Selvfølelse, der jævnlig brød

igjennem det Lag af Verdslighed og krybende Smiger,

som ogsaa laa over dem. En vis Lidenskabelighed og

Mangel paa Selvbeherskelse, der havde holdt sig fra tid-

ligere Tiders Ubændighed, forstærkede Oppositionslysten

hos dem, og det Herredømme , de dygtige blandt dem
havde over deres Menigheder, gav dem en forøget Fø-

lelse af deres Myndighed, naar de stod paa deres Præ-

dikestol. Som de her kunde tordne løs imod slette

Herremænd — unægtehg ogsaa af rent personlig Uvilje —
og udsætte sig for deres Fjendskab, saaledes have de

ikke sjælden talt frit fra Leveren uden Hensyn til, om
det, de sagde, vilde finde Bifald paa aller højeste Steder.

Det var paa den Maade. at den kraftige og hæder-

hge Morten Reenberg i en Prædiken ved et Lande-

mode i Roskilde 1695 hensynsløst, men med fuld Ret

ankede over alle de fra den kirkelige Gjerning aldeles

fremmede Sysler, som Præsterne ved Regeringens Bud
l)leve kastede ind i. „Hvad Tid", udbrød han blandt

andet, „have vi til at studere? Hvad Tid have vi til at

formane Syndere, at oplære de vanvittige, at besøge de

syge, da vi maa leve i vort Embede som de, der have

med meget at gjøre, men ej meget at vide . . . Tidt

i vort Embede gjøres vi til Procuratores, vi maa forstaa

Loven, og hvo har sat os til Doramere? For vor Av-

lings Skyld gjøres vi til Bønder, for vore Kirkeregnska-

bers Skyld til Fogder . . . Før kaldtes Apostle fra

verdslige Regnskaber, som Matthæus fra Toldboden til

Kristi Skole, nu kaldes vi fra Kristi Skole til Regnska-
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bcr . . . Der fejler os intet uden en Profession, vi skulde

endnu sættes til. jeg mener l)l;indt de militærske. og

med det Slags Folk har vi undertiden mere at gjøre.

end vi selv vilde . . . Guds Kirke haver sine svære Pe-

riodos og Tider, og hver Tid sine Plager"*). Med en

lignende Frimodighed, om end under en anden Form.

fælder J3r. theol. J. Bircherod under Kristian X i sit

Forslag om Oprettelsen af et gejstligt Kollegium en

skarp Dom over de kirkelige Tilstande. Det var her

selve Regeringen, der maatte føle sig rammet, naar

han opkastede det Spørgsmaal. hvor det vel gik slet-

tere til med deres Kald og Beskikkelse, som tjente

Gud, og hvor Kirkerne vare i en daarligere Forfatning

end her i disse Riger, eller naar han fremhævede, at de

andre Stænder bleve enkouragerede derved, at de brug-

tes til Kgl. Majestæts Tjeneste, og naar han saa androi^

om, at „den gejsthge Orden ej alene fra saadan Naade

maatte exkluderes, eftersom den ej saa ilde haver meri-

teret af Hans Majestæt og det kgl. Hus. at den alene

skulde sættes tilbage, medens den nok saa vel som no-

gen anden Stand havde bevist sin Troskab. Iver og

*) Kirkehistoriske Samlinger 3(lje Kække IV, 495 fi.

Denne Prædiken voldte Reenberg en Reprimande fra Bi-

skop Bornemanns Side, der fandt, „at det var den høje Øv-

righeds Regering for nær talet". 1 det hele har denne Bi-

skop været meget øm i at vaage over Enevældens Hellighed,

og det var blandt andet fra den Side, han angreb det For-

slag, som 1707 af en Kommission af Præster og Professo-

rer blev indgivet til Kongen om Oprettelsen af et Slags

Konsistorium, der skulde have Indstillingsret ved Ud-
nævnelser til gejstlige Embeder (.Jvfr. om denne Sag 1

Bind S. 367). Med Hensyn til Morten Reenbergs frimo-

dige Sind kunde ogsaa henvises til hans Tale ved Frederik
IV's Død (Indbydelsesskrift fra Sorø Akademi for
18'>5); men det var ikke svært at være frimodig Dommer
over Frederik IV efter hans Død: dertil var den Misstem-
ning, som havde været imellem ham og Kristian VI som
Kronprins, alt for vel kjendt.
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Velvillighed'' ^'). Da det 1684 saa ud til, at Regeringen

vilde gjøre de Reformerte de Indrømmelser, som de opnaaede

det følgende Aar, dristede Biskop Hans Bagger sig til i en

Bededagsprædiken at gjøre saa skarpe Indsigelser derimod,

at han blev suspenderet fra sit Embede og havde ondt

ved bag efter at faa Kongen god igjen. Hvor lidet til-

talende Baggers Holdning end var i hele Sagen om de

Reformerte, maa hans Mod ved denne Lejlighed agtes.

Selstændighedsfølelsen kunde endog faa et vist hierarkisk

Myndighedspræg. Under Frederik den IV tørnede Sjæl-

lands Biskop Kristen Worm og Provst Lodberg engang

sammen i Anledning af den nye Ordning af Kjøben-

havns Fattigvæsen, som Provsten havde kritiseret. Sa-

gen kom for Gehejmekonseljet. og da dette gav Prov-

sten Ret, udbrød Biskoppen harmfuldt til Kongen : „Paa

den Maade kan jeg ikke regere mit Præsteskab." Fre-

derik den IV svarede spidst: „Den Umage har Vi og-

saa paataget os selv." ^^)

Flere Traditioner have opbevaret Udtalelser, som

kjøbenhavnske Præster skulle have fremsat i Anledning

af Frederik IV's Forhold, først til Frøken Viereck og

senere til Anna Sofie Reventlow ^^ *). Der har utvivl-

somt ligget noget sandt bag ved disse Fortællinger, om
de end ere overleverede i en lidet paalidelig Form, og

en Kjendsgj erning er det, at Præster flere G ange fra Prædike-

stolene have talt om Politik paa en Maade, der ikke var Re-

geringen behagelig. Præsten Fleischer ved Helliggeistes

Kirke dristede sig saaledes til efter den skaanske Krigs

Slutning at kalde Freden i Lund en skiden Fred. Det

var en Dom, der, naar man husker paa Misforholdet

imellem de under Krigen gjorde Erobringer og Freds-

bestemmelserne, var meget træffende, og den svarede til

den almindelige Skuffelse. Men den gode Præst var nær
kommen i alvorhg Forlegenhed derved, da hans Ord
vistnok med Føje bleve opfattede som en Kritik, enten af

Rgeringens Politik under Krigen i det hele eller særlig
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af den diplomatiske Ledelse af Fredsunderhandlingerno.

Siden da der 1709 i Kongens Raad blev forhandlet, om
Staten skulde kaste sip; ind i den store nordiske Krij?

'^Uer ikke. fandt den samme Meningsforskjel, der kom
frem i Konseljet. ogsaa sit Udtryk i Præsternes Udtalel-

ser fra flere af Kjobenhavns Prædikestole. Medens Da-

tidens Presse ikke vovede at røre ved denne Slags

Sporgsmaal, talte Præsterne ligefrem derom i deres Pfæ-
dikener. Paa don 1710 paabudte Bods- og Bededag

begyndte Kongens Konfessionarius. Normanden Peder

.Fespcrsen, sin Prædiken med de Ord: ,^nnnc aut nnn-

tinam'-'' (nu eller aldrig), og gaaende ud fra denne Text

førte han et krigersk Sprog; men om Eftermiddagen

talte den anden Hofpræst. Slesvigeren Liitkens, imod

Krigen; hans Prædiken begyndte med de Ord: „nen

iiunc nec unquam'''- (hverken nu eller nogensinde). Ogsaa

Slotspræst Ocksen og Præsten ved Tysk Kirke angrebe

Krigsplanerne skarpt '^). Frederik IV blev saa vred

derover, at han lod Liitkens og Ocksen faa en alvorlisc

Næse med Befaling om ..herefter fra Sager, som dennein

ej vedkomme, at henholde" og ikke „at melere sig i Stats-

afFærer, hvortil de ej ere l)levne satte at gjøre Erindrin-

gen om. langt mindre at bringe dennem frem paa Præ-

dikestolen, hvor de ej henhøre" -®).

Men ligesaa lidt den Slags frie Sprog i forskjellige

Retninger maa glemmes, ligesaa urigtigt det vilde være

at tro. at Folk sløvt sagde Ja og Amen til enhver Kund-
gjørelse eller Forordning, der udkom med Kongens Un-
derskrift, ligesaa sikkert er det dog, at Grrundstemningen

hos alle, Læg saavel som Gejstlig, i stigende Grad blev

udpræget royalistisk. Man kan have ærgret sig over

at se lidet værdige Yndlinge indtage en fremragende
Plads i Kongernes Omgangskreds og rystet paa Ho-
vedet, naar der blev fortalt Hofskandaler, man kan
maaske endog med Bitterhed have været med at fortælle

Historier om vilkaarlige Regeringshandlinger. saaledes

som de utvivlsom forekom ; men Kongerne stod dog for
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den almindelige Bevidsthed ligesom i en højere Sfære,

og Tilliden til dem var ligesaa urokket som Troen paa,

at Enevælden var den bedst mulige Forfatning.

Det er langt fra uforklarligt, at Kongedømmet saa-

ledes sejrede. For slet ikke at tale om Indflydelsen af

den almindelige europæiske Aand, som især var udgaaet

fra Richelieus og Ludvig XIV's Frankrig, saa var Over-

gangen fra Fortiden, rent politisk taget, ingenlunde van-

skelig. Den store Masse af Folket havde dengang været

udelukket fra al Del i Statens overordnede Styrelse; kom
Mænd af Præstestanden eller Borgerstanden en enkelt

Gang end til Sæde med paa en Rigsdag, var det kun

for saa meget stærkere at føle deres Afmagt, Al Selv-

styrelse af virkelig Betydning, der kunde have givet

Følelse af Frihed paa andre Omraader og derved igjen

virket til at skabe Trang til politisk Medvirken, var

i Slutningen af Adelsvældens Tid næsten forsvunden.

Der voxede utvivlsomt under Krigen med Svenskerne og

paa Rigsdagen i Kjøbenhavn i Aaret 1660 Tanker frem

om en selvstændigere Deltagelse i Statslivet for de uade-

lige Stænder end den, de hidtil havde havt, og man
kunde tro. det maatte vække Harme, at disse Forhaab-

ninger kvaltes ved Kong Frederiks Holdning under Rigs-

dagens Gang. Men de havde været uklare, og den Mis-

stemning, der maaske har været hos nogle over, at de

bleve skuffede, trængtes ganske tilbage ved Tilfredsheden

over at se de tidligere Magthavere trykkede ned under

Enevældens tvingende Bud. Hadet imod Adelen var

stærkere end Attraaen efter selv at faa Del i Magten.

Man kan kalde det sørgeligt, at det var saa; men der-

for er det lige godt en Kjendsgjerning, at saaledes for-

holdt det sig. Det havde Rigsdagen 1660 vist, og det

viste den følgende Tid. Efterhaanden som Aarene gik,

blev det en Trossætning, at Enevælden havde frelst den

største Del af Statens Befolkning fra Adelsmændenes
utaalelige Aag, at den havde skabt en hidtil ukjendt

Lighed imellem Stænderne, nu da Adelen i det mindste

Danmark-Norge 1660—1720. II. 2
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lur en stor Del luaatte betale Skat som enhver anden,

og nu da Borgerlige kunde hæves til at opnaa de højeste

Embeder. Folk troede endelig, og det med Rette, at

Enevælden havde hævet IStaten til en langt hæder-

ligere StiUing udadtil, end den havde indtaget i Adels-

vældens sidste Tider.

Den Tanke kunde vistnok ligge nær, at Regeringens

idelige Indgriben i mangfoldige Forhold, baade med
Hensyn til Næringsvejene, de kommunale Sager og me-

get, der vedrørte det daglige Liv og dets Sæder og

Skikke, maatte være bleven opfattet som trykkende.

Men, som allerede nævnt, Folk vare godt vante til alt

shgt fra tidhgere Tider, og de paakaldte endog selv

Statsmagtens Indblanding ved de mest paafaldende Lej-

ligheder. Det var den, de mente, maatte forhindre alt

for stor Ødselhed, det var dens Tugthuse, de troede, behø-

vedes, for at de kunde faa ulydige Børn og Tyende „tug-

tede til Ærhghed." Fandt de Regeringens Indblanding

og Forskrifter undertiden vel nærgaaende, havde de den

ypperlige Udvej ikke at adlyde.

Erkjendelsen af den Ærbødighed, der skyldtes Konge-
magten, svækkedes aldeles ikke derved, at det theoretiske

statsretslige Grundlag for Enevælden var ved at skifte

Karakter. Det var den fra det øvrige Europa kommende
Opfattelse af Kongedømmet, som umiddelbart udrundet

fra Gud, der havde støttet det i dets Sejr her i Landet.

Men, som tidligere omtalt, den nye Videnskab paa Rets-

kerens Omraade, Naturretten, der blev et Yndlingsstudium
omkring ved de europæiske Universiteter, førte dels til den
Mening, at det var Folket, der fra først af havde skabt Fyr-

sternes Højhed ved at overdrage dem deres Magt, dels til,

hvad der stod i nøje Sammenhæng dermed, at Kongedømmet
kun gjaldt for at være middelbart udgaaet fra Gud^i).

Vi have set, at under den Kamp, der her hjemme fra

theologiske Statsretslæreres Side førtes imod disse for-

mentlig falske Lærdomme, havde Kristian V blandet sig

i Striden ved at lade et af den tyske Filosof Thoma-
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sius affattet Skrift brænde ved Bøddelen, fordi det var

befængt med slige Læresætninger.

Men dermed vare Naturrettens Ideer ikke brændte,

og de fik ved Overgangen til det 18. Aarhundrede Ind-

pas i Danmark. Selv danske Theologer studerede dengang

Naturret i Udlandet; man kunde høre Sætninger, hentede

fra de store ^aturretslærere Hugo Grotius og Pufen-

dorf, blive docerede ved Kjøbenhavns Universitet, og 1715

udgav Holberg sin: Moralske Kjærne eller Intro-

duction til Naturens og Folkerettens Kund-
skab, uddragen af de fornemste Jurister, be-

synderlig Grotius's, Pufendorfs og Thomasius's,
Skrifter. Han udviklede netox3 her den Lære om Sta-

terne« og Statsforfatningernes Oprindelse, der var Na-

turrettens Konsekvens. Det var visselig Gud — saa-

ledes hedder det hos ham — , der havde indplantet den

Retsfølelse hos Menneskene, hvori de sædelige og bor-

gerlige Retsforhold havde deres Grundlag; men det var

Frygten for andres Ondskab, der fra først af havde

bragt Menneskene til at give sig under Love og Øvrig-

heder, og der laa en dobbelt Pagt til Grund for Sta-

ternes tidligste Dannelse, først den frivillige Sammen-
slutning af Menneskene i den naturlige Frihed, dernæst

den anden Pagt, hvorved den eller de indsattes, som skulde

forestaa Regeringen. V ed en saadan Pagt forbandt den re-

gerende sig til at drage Omsorg for det Heles Vel, ligesom

Undersaatterne forpligtede sig til at være ham lydige, disses

Samtykke krævedes til at grunde et lovligt Herredømme, og

det var Folket, der skjænkede den kongelige Titel og Vær-
dighed. Han havde herudtaltMeninger, som i alt væsentligt

faldt sammen med dem, der laa til Grund for det Skrift af

Tliomasius, som Kristian V for ikke længe siden havde

ladet brænde af Bøddelen.

Faa Aar efter Holbergs Natur- og Folkeret ud-

kom det af hans stadige Antigonist Andreas Hojer for-

fattede Værk: Kurzgefasste D ånnemarchische
Geschichte. Det indeholdt en krybende Tilegnelse

2*
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til Kongen, og det afholdt sig fra at docere almindelige

Theorier om Kongemagtens Ophav som dem. der kom
frern hos Holberg; men den liele Tone i Skriftet med
den jævnlige Kritik af de danske Kongers Færd i tid-

ligere Tider viste, at den nyere Tids fordomsfriere Syn

paa Kongemagten laa bag ved. I sin Fremstilling af

Forfatningsforandringen 1660 talte han kun om, at Stæn-

derne havde overdraget Frederik III Enevælden, ikke

om, at denne var en Fornyelse af Kongemagten i dens

gamle Udstrækning; men netop dette sidste var den

ældre statsretlige Paastand, som Theorien om Konge-

dømmets umiddelbare Indstiftelse af Gud havde havt

til Konsekvens. Medens Hojers Kritik voldte ham den

Ubehagelighed, at hans Bog ikke maatte komme ud i

de første 12 Aar. gik Holbergs Natur og Folkeret
liam forbi. Den kaldte ikke en eneste Kamphane fra

den gamle statsretlige Lejr frem paa Skuepladsen. Den
Lidenskab, med hvilken Grotius's, Pufendorfs og Tho-

masius's Meninger tidligere vare blevne bekæmpede, var

nu borte. Hvor meget end den ældre Opfattelse af Konge-

magten vedblev at skinne frem i Festtaler og Festskrif-

ter, var den som statsretlig Theori tydelig i Tilbage-

gang, og den store Udbredelse, det Holbergske Skrift

efterhaanden fik, maatte end mere virke dertil.

Naar Regeringen ikke blandede sig heri, kunde den

for saavidt gjøre det med Ko. som de nye Theorier ikke

forhindrede dem, der hyldede dem, fra at være ligesaa

fuldtro Venner af Enevælden, som Vandal. Masius eller

Frederik Gabel havde været det. Holberg var saa over-

tydet som nogen om, at den var den bedste af alle For-

fatninger. Hos den store Mængde af Undersaatterne

vedblev der at holde sig en vis uklar Ærefrygt for Konge-
magten som udrunden fra Gud; men der havde tillige

stedse været en stærk Lyst til at fastholde Overleverin-

gen om, at det var Folket selv, der 1660 havde over-

draget Enevælden i Frederik III's Hænder, Netop denne

Side af Forholdet havde de første Enevoldskonger stærkt
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fremhævet ^^). Ultraroyalisten Frederik Gabel havde

fundet, at det var en uforsigtig Tilstaaelse af Kristian

V. naar han havde ladet Indledningen til Danske Lov
indeholde en Udtalelse derom ; men denne saakaldte Ufor-

sigtighed var i Virkeligheden politisk Klogskab. Den
virkede overordentlig meget til at give Enevælden et

fast Grundlag i Folkets Hjærter, medens ved Siden deraf

de ophøjede Forestillinger om den Storhed, Kongedøm-
met i og for sig havde, hindrede fra at opfatte Enevolds-

magten som et blot folkeligt Diktatur, der kunde af-

skaffes igjen, naar det havde gjort sin Gavn.

Ingen af de første Enevoldskonger var af den Slags

Personligheder, der ved overlegen Begavelse uimodstaae-

lig rive et Folk med sig og tydelig paatrykke det hele

Statsliv deres eget Præg. Naar Enevoldstiden ogsaa i

dette dens tidligste Afsnit kan forekomme den mindre

interessant, som ikke trænger nærmere ind i Forholdene,

hænger det for en stor Del sammen hermed. Men dog

har det ikke liden Interesse, netop med Hensyn til, hvad

der her er vor Opgave, at fæste Blikket paa disse første

Enevoldskongers Personligheder. Der har aabenbart

været Træk hos dem, som have virket til at kaste et

folkeligt Skjær over deres Kongemagt.

Vi have tidligere set, med hvilken Styrke Frederik

III i sine Privilegier for Kjøbenhavn og Kristian V i

sine Testamenter fremhævede det kjøbenhavnske Borger-

skabs Troskab og Devotion baade under Svenskekrigen

og ved Overdragelsen af Souveræneteten til Frederik III.

Det lader sig næppe udmaale, hvor stor Betydning det

har havt for Enevælden i dens tidligste Tid, at der

var knyttet dette nøje Forhold imellem Rigernes Hoved-
stad og deres Konger. Ligesaa stor Pris Frederik III

havde sat paa Kjøbenhavnernes Hjælp, ligesaa stærkt

havde disse følt sig dragne til ham ved hans Holdning
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under Belejringen. Ingen kan i Virkeligheden nægte,

at han ved denne frelste Land og Rige, det indsaa Bor-

gerne ogsaa godt. og det, at han delte Farerne med

dem, at han paa sin jævne, venlige Maade færdedes blandt

dem paa Volden, havde ikke blot været dem til Opmunt-

ring, men ogsaa givet ham den første Plads i deres

Hjærter. Selv om senere Kastellets Anlæggelse vakte

Misnøje, om man end harmedes over Paabud om Om-
dannelse af Byens Gader og deres Renligholdelse, og om
end Skattetrykket føltes som en haard Byrde, saa tabte

Kongen dog ikke den Yndest, han engang havde vun-

det. Gabel og andre Raadgivere fik Skylden for det.

man vrededes over.

Ingen, der nu ser Portrætter af Knstian V eller

Frederik IV, kan finde noget særdeles tiltalende ved

dem eller faa Følelsen af at staa overfor betydelige

Mænd. Kristian V maa nærmest siges at have været

en styg Mand, og af Frederik IV faar man et sygeligt.

alt andet end imponerende Indtryk; men begge Konger

maa dog have havt noget vindende ved sig. Den Evne

til ridderlige Idrætter, der udmærkede Kristian V, og

som der var Lejlighed til at beundre ved de prægtige

Karousselridt, han jævnlig lod finde Sted i Kjøbenhavn.

gjorde, at han tog sig anseligere ud, end han var. og

man syntes godt om at se ham som den ypperlige Rytter.

Men vigtigere var det, at alle vidste, han var en god-

modig, elskværdig Mand. At han enkelte Gange kunde

fare op og give et heftigt Lune Luft imod dem, der

af en eller anden Grund havde vakt hans Uvilje, taler

ikke derimod, thi han bevarede intet personhgt Nag
imod saadanne Mænd.^') Ikke blot fremmede Iagttagere,

deriblandt endog den bidske Molesworth. følte sig slaaede

af det milde, venlige i hans Personhghed^*); men Folk

vidste i det hele at fortælle om Træk af hans God-
modighed og Velgjørenhed. snart imod Soldaterne, snart

imod andre af hans Undersaatter.*^) Der kan ingen

Tvivl være om. at Kjøbenhavns Borgere syntes godt om.
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at han fornyede det venlige Forhold, hvori Kongerne før

Enevældens Indførelse havde plejet at stille sig til deres an-

seligste selskabelige Forening, det saa kaldte Danske Kom-
pagni (det senere Skydeselskab), og om at han tillige

med andre af^^) den kongelige Familie lod sig optage

deri. Som et Minde om det Forhold, der bestod mellem

ham og det kjøbenhavnske Borgerskab, er det senere

blevet fortalt, at tidt, naar han red igjennem Gaderne,

stode Borgerne ved de aabne Vinduer med Glas i Haan-

den og drak hans SkaaP^) — utvivlsomt en meget lige-

frem, men ogsaa udtryksfuld Maade at vise sin Stemning

paa. Hvor godmodig han gjaldt for at være, viser føl-

gende lille Fortælling. Da han engang, hedder det, af

Hensyn til et Gadeanlæg vilde kjøbe en Haandværkers

Hus for at hide det nedbryde, kunde han ikke faa denne

til at sælge det, hvormeget han saa end bød ham. Til-

sidst tog Haandværkeren under Samtalen Kongens Hest

i Bidslet og drejede den om, idet han sagde: „Did

gaar Vejen til Slottet". Kongen lo, red bort og lod

Huset staa.^^)

Efter hvad der fortælles . kunde Folk endog tage

sig paafaldende Friheder overfor ham. Han havde en-

gang sagt til Justitssekretæren i Højesteret, Morten

Lassen Scavenius, at Dronningen gjerne vilde tale med
hans Kone. Scavenius bad undskylde og sagde, at hun

desto værre ikke hørte godt. „Vel", sagde Kongen, „naar

vi véd det forud, saa kaa Hendes Majestæt tale højt".

Scavenius gik hjem til sin Kone og sagde,' at hun skulde

til Hove, Dronningen vilde tale med hende. Hun sagde,

„hvad mon hun vil mig?" Han svarede: Det véd jeg

ikke. men Du faar lave Dig dertil, dog maa Du raabe

brav højt, thi Dronningen kan ikke høre". Hun kom
da til Dronningen, som med høj Røst bød hende Vel-

kommen. Hun raabte igjen det bedste, hun kunde, og

takkede underdanigst. Da de nu havde talt lidt sam-

men og raabt saa stærkt paa begge Sider, som de kunde,

blev Dronningen træt og sagde ved sig selv: „Nu kan
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jeg ikke skrige længere". „Deres Majestæt har det heller

ikke fornødent,-' svarede Scavenius's Kone. Dronningen

sagde da: „Jeg tænkte, I var døv", nu-n lik nu til sin For-

bavselse det Svar: „Og jeg tænkte, Deres Majestæt ikke

kunde høre". Man niaa ikke tro, at Kongen tog Sca-

venius denne dristige Spøg ilde op; han lo tvært imod

hjærtelig deraf og fixerede Dronningen, om hun nu havde

faaet sin Lyst styret, at hun saa gjærne vilde se og tale

med Scavenius' Kone.^'-')

Om saadanne Træk bevaredes Erindringen længe.

Selve Regeringskollegiernes Aktstykker og Protokoller

stadfæste Rigtigheden af det Billede, Overleveringen har

fastslaaet af Kong Kristian som den venlige, godmodige

Mand. De vise, at det var ham saa godt som umuligt

at sige nej til dem, der henvendte sig til hans gode

Hjerte. Næsten aldrig træffer man et Andragende om
Eftergivelse af en eller anden Skatterestance eller af

Gjæld til Staten, uden at han bevilgede det, lige godt

hvad enten det kom fra Godsejere, Bønder eller Enker,

Kommuner eller Stiftelser. Rentekammeret kunde længe

nok fraraade slige Eftergivelser, Kongen tilstod dem
alligevel. Det er meget tvivlsomt, om den Slags God-
modighed i Længden er til Gavn for en Regering, meget

tilfældigt maatte her faa Betydning, og den kunde med-

føre en Slaphed, der var lidet heldig; men at den hang

sammen med noget elskværdigt i Kongens Karakter, er

utvivlsomt.^") Det er maaske nok en rigtig Bemærkning,

Molesworth har gjort, at Kristian V's Undersaatter mere
holdt af ham end satte ham højt som Hersker, de mente,

at det virkelig var hans Ønske at herske overensstem-

mende med sit Valgsprog ypietate et jiistitia'-^ (ved From-
hed og Retfærdighed), men at han lod andre have for

meget at sige. Paa dem kastede de imidlertid Skylden

for, hvad de vare misfornøjede med, og Kongen vedblev

lige godt at være yndet af dem. Ogsaa Kristian V's

paa flere Maader dygtige Dronning Charlotte Amalie
synes at have havt Evne til at stille sig i det rette For-
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hold til Undersaatterne. Hun forstod godt at lægge den

kongelige Ophøjethed til vSide for kun at være den ven-

lige Kvinde. ^^)

Frederik IV hørte til de Konger, der, medens de

ere blottede for højere aandeligt Sving, kunne se sundt

og dygtigt paa forskjellige Forhold, og tillige havde han

en udpræget Interesse for praktiske Kegeringssager, især

naar de stode i Forbindelse med Finans- og Hærvæsen.

Vi have allerede tidligere set Vidnesbyrd om hans Iver

for personlig at lede Styrelsen af alt sligt''-) og om hans

Sans for nyttige Reformer. Han vilde helst se med egne

Øjne; derfor skaanede han sig ikke, da han 1704 rejste

i Norge; han vilde frem allevegne, hvor der kunde være

noget at se, som havde Betydning for Styrelsen, selv om
Vejen var nok saa halsbrækkende. Da han i Slutningen af

den store nordiske Krig besluttede efter større Maale-

stok end forhen at bruge Krongodset til Underhold

af Rytterregimenter, nøjedes han ikke med at drive paa,

at andre bragte Sagen i Orden, han tog paa sine Steder

personlig Del i Omordningen af Godsforholdene, og det

saaledes, at han greb ind i de mindste Enkeltheder.

Ligesom den dansk-norske Enevælde, ved sin Indblanding

i alt, paa et Haar lignede den samtidige svenske og preus-

siske, saaledes var Frederik IV i visse Henseender en

Hersker af Karl XI's og Frederik Vilhelm I's Type.

Ingen af disse to Konger havde i sine Undersaatters

Omdømme et bedre Navn for anstrængt at arbejde for

Statens Tarv. Det var vel bekjendt, at man endnu langt

ud paa Natten, naar næsten alle længst vare gaaede til

Ro, kunde se Lyset brænde i den flittige Konges Ar-

bejdsværelse. Flere af Samtidens Digtere have hentydet

dertil. Saaledes Falster i sin 1720 udgivne Satire „Vore

Tiders onde Optugtelse", hvor det hedder:

Ja! er det ret, hvor Herren ej

Sit vaagne Øje lukker,

At der en Tjener gaar sin Vej

Til Sengs og Lampen slukker?
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Bør Lyset hos en Undersaat

Ej Ijræride som til Hove,

Hvor Kongen vaager Da<? og Nat,

Og knap har Tid at sove.

Faa Aar tidligere (1715) skrev Jørgen Friis i Sam-

stemning hermed tjl Kongens Ære:

Du vilde næst din Gud dit Tvillingriges Bedste

Med Faders Hjertelav fast til dit Hjerte fæste

Din Søvn er derfor brudt, naar vi har sovet sødt,

Dit Purpur mangen G^ng af Morgenduggen blødt.

Det er tidt en Skyggeside ved den Slags Herskere,

at de, foruden noget udpræget prosaisk og tørt. tillige

have et koldt, barsk og afsluttet Væsen. Enhver har

hørt tale om. at dette hos Frederik Vilhelm I var saa

stærkt udviklet, at det gjorde ham til en arrig Jeroni-

mus, og det er langt fra som den personlig elskværdige

Mand. at Karl XI mindes af Svenskerne. Men medens

Frederik IV paa tiere Omraader afgjort stod tilbage for

begge disse Konger, havde han en ganske anden Evne

end de til at vinde sine Undersaatters Kjærlighed. Der
holdt sig i lang Tid det Minde om ham, at han ved

Siden af Kristian IV havde staaet højest blandt de

oldenburgske Konger. Naar det ved Kristian IV var

det ejendommelig danske i Personligheden, som ved

Siden af levende Virksomhedsaand og dygtigt Arbejde

i mange Retninger skabte hans Folkeyndest, saa kom
for Frederik IV's \'edkommende Tanken om noget folke-

ligt ved ham til at forstærke det Ry, som ogsaa han

vandt for pligtopfyldende Virksomhed. Særlig mentes

han at have havt Sans for den lavere Befolknings Vel.

Det er utvivlsomt, at hans Regering i de første Aar
efter Freden i Traventhai stærkt giver Indtryk i den

Retning. Foruden at han hævede Vornedskabet for

Bondestanden paa den sjællandske Øgruppe, vare han

og hans Raadgivere i disse Aar meget optagne af Spørgs-

m:\alet om, hvad der kunde gjores for at hjælpe den
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nødlidende Befolknrcg i Finmarken og Island. Men Op-

fattelsen af hans folkelige Sind næredes ogsaa ved de

Fortællinger om hans ligefremme, venlige Væsen, der

vare i Omløb. Man vil maaske kalde det Hofsmiger,

naar Andreas Hojer fortæller, at ingen havde Foretræde

hos ham uden paa én Gang at føle sig greben af Ære-
frygt og Kjærhghed^^); men det er en ganske lignende

Dom, Frederik IV's tidligere „Livkarl", senere Etats-

raad og Politimester Erik Torm har fældet om ham i

sine Dagbogsoptegnelser. „Han var", siger Torm, „en

naadig og mild Herre og Konge, der talte med og hørte

paa alle, høje og lave, i hvor ringe de end vare, og han

var gavmild, imod de Fattige." ^^) Det blev fortalt om
ham, at naar hån gik ned i Stalden for at stige til Hest

eller kjøre ud, kunde alle og enhver henvende sig til

ham og tale med ham, indtil Hesten og Vognen vare

færdige. ^^) I god Sammenhæng med dette staar det, at

da han gav Kronprins Kristians Overhofmester Forskrif-

ter om Prinsens Opdragelse, befalede han ham at ind-

skærpe denne „at omgaas alle Embedsmænd og Under-

saatter paa en venhg, naadig og godmodig Maade",

Prinsen skulde ogsaa fra Ungdommen af vænnes til at

tale med Mennesker af alle Slags paa en utvungen, ven-

lig Maade. 36)

Hvor stærkt Enevoldskongerne end holdt af at hæve

deres Kongemagt ved ydre Pragt, saa gave de dog under-

tiden Hofforlystelserne et vist folkehgt Præg. Saaledes

ved de saa kaldte „Wærtskaber" ( WirtJischaften), en Slags

Maskerader efter tysk Mønster, nærmest i Form af, hvad

vi vilde kalde en Bazar med tilhørende Gjøglerkommers

o. 1. Her kastedes de vante Former over Bord, endog i

den Grad, at Rollerne fastsattes ved Lodtrækning. Sofie

Amalie optraadte ved en saadan Lejlighed som hol-

landsk Sælgekone.'^) Men endnu videre gik det, naar

Kristian V og hans Hoffolk ved Fastelavnstider klædte

sig ud som Amagerbønder og kjørte ud pua Amager,

hvor de dansede til Tonerne af Landsbyens Violin og



28 Førete Kapitel.

Klarinet og spiste Landsbykost med Træskeer paa Ler-

og Tintallerkener.'*) Frederik IV lod ved en Del af de

Maskerader, han jævnlig holdt paa Kjøbenhavns Slot,

Adgangen staa aaben for alle og enhver, naar blot ikke

Maskerne og Dragterne kunde vække Forargelse. En
saadan Maskerade skal have været besøgt af 4000 Men-

nesker.^^)

Som man hører, at Frederik IV's Venlighed gjorde

ham meget elsket i Odense, hvor han holdt af at være

den sidste Del af sit Liv*"), saaledes ser man, at der er

blevet fortalt om venhg Skjærat af ham eller om, hvor

muntert han kunde slaa ind i den med Formerne lidet

stemmende Tone, originale Folk undertiden faldt paa at

bruge overfor ham. Det hændte saaledes en Dag, at

en gammel Præst kom til ham for at faa sin Svigersøn

til Efterfølger i sit Kald. Da han var kommen ind til

Kongen og havde aflagt sin allerunderdanigste Kompli-

ment, begyndte han at se sig om efter en Stol og sagde:

„Om Forladelse Deres Majestæt, at jeg sætter mig ned,

jeg er en gammel Mand." „Ja! vær saa god", svarede

Kongen leende. Nu kunde den gamle Præstemand ikke

modstaa den Fristelse, først at slaa en Passiar af ora

den Tid, da han havde været Feltpræst i den skaanske

Krig. „Deres salig Far og jeg", sagde han til Kongen,

vi har endda udstaaet meget ondt, da vi vare i Felten

sammen, ja har vi saa, ja har vi saa!" „Naa", spurgte

Frederik IV da, „hvordan lob det af der?" „Oh! De-

res Majestæt", svarede Mester Morten, „det løb af,

hvordan det kunde, det gik op og ned, affentog, op og

ned, atfentog. Deres Majestæt." Omsider tik den Pas-

siar da Ende. og saa rykkede han frem med sit Ærinde.

Kongen sagde venlig: „Nu! Vi vil se, hvad vi kan

gjøre i den Henseende." Men Mester Morten var bange

for, at Ministeren Ditlev V^ibe skulde faa Kongen der-

fra, og uden at lægge Mærke til, at Vibe stod i Stuen,

sagde han; „Ja! Deres Majestæt! Viben er mig ikke

god. Viben or mig ikke god." Det var Frederik IV
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uimodstaaelig komisk, ban morede sig over Snærten til

Vibe, og sagde: „Ja! ja! Vi skal nok se. at denne Sag

faar sin Rigtigbed, saa at bverken Viben eller nogen

anden Fugl skal kunne gjøre nogen Hinder derudi."'^^)

Hvor ubetydelig denne Historie end er, saa er den dog

god at faa Forstand af ligesaa vel som det Træk. vi

ovenfor bave omtalt om Morten Lassen Scavenius' Spog

med Kristian V og Cbarlotte Amalie. De mange smag-

løse, frastødende, over alle Grænser gaaende Smiger-

salver, som Datidens Konger sædvanlig vare Gjenstand

for, bringe let til at overse, at Folk meget vel bave

kunnet være naturlige, endog til det kuriøse, i deres

Tale til dem. Det er bøjst sandsynligt, at de saaledes

som Præsten i denne lille Scene tidt bave været det, man
mærker det oftere i Ansøgningerne fra bin Tid ved Siden

af den krybende Tone, der er saa almindelig i dem,

fremfor alt mærker man det i de versificerede, der i

temmelig bøj Grad vare i Mode. Hvad kan vel være

mere snurrigt og ligefremt end Jørgen Friis's Ansøgning

til Frederik IV 1718:

Hjælp naadigste Monark! nu gjælder det at rime,

Lad Lykken træffe mig, thi nu i denne Time
Er død i Helsinge en Præst, som kaldtes Griis.

Grjør Verset rimeligt, saa hjælpes Jørgen Friis.

Frederik IV bavde godt Humør nok til at lønne dette

Indfald med at give barn Embedet, bvorpaa Jørgen

Friis øjeblikkelig svarede:

Tak! naadigste Monark! for den lyksalig Time
Paa hvilken Grriis og Friis sig sammen maatte rime.

Jeg haver rimet tidt, men Kongen rimte bedst,

Da Friis ved Griises Død fik Kald og blev til Præst.^-)

Det jævne, ligefremme i den danske Natur bar, som man
ser, ej beller i denne Tid fornægtet sig i Undersaatternes

Forbold til Enevoldskongerne. Skal man karakterisere

dette med faa Ord, maa man sige, at det bavde et vist
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barnligt, tillidsfuldt og tillige aabent Præg, og derimod

langt mindre hang sammen med nogen Frygt. Der var

noget elskværdigt derved, om end tillige noget i politisk

Henseende kun lidet udviklet. Hos djærve Naturer

kunde Royalismen paa en ejendommelig Maade være

betegnet af en dyb ærlig Følelse.*^)

iJet venlige Sind hos Frederik IV^, hvorom slige

Fortællinger vidne, gjorde det ogsaa, efter hvad der er

overleveret, behageligt for Folk. der hørte til hans Om-
givelser, at leve med ham. Han var, hedder det, ingen-

lunde stræng imod dem, han havde i sin daglige Tjeneste,

men omgikkedes de borgerlige eller ringere af dem ganske

ligefrem, saaledes at nogle af dem havde fuldstændig

Frisprog overfor ham og endog bleve hans gode

Venner.") Hvor naturlig og fortrohg han kunde skrive

til Mænd, han holdt af, derom vidne flere Breve, som

han skrev til den senere Storkansler U. A. Holstein.*^)

Naar man lægger alt dette sammen, forstaar man de

stærke Udtryk, Holberg i sin Sørgetale over Frederik IV
har brugt om den Følelse af Frihed, man havde under

ham. „Vi taite", skriver han, „som i en fri Stat. Vi

spøgte, vi morede os og kappedes indbyrdes i lystig

Vittighed uden Frygt."

Adskilligt af, hvad der har været fortalt om disse

Konger, kan selvfølgelig have været unøjagtigt eller helt

urigtigt; men derfor bliver det hge godt et Vidnesbyrd

om, at de have forstaaet at vinde en Plads i mange af

deres Undersaatters Hjærter. Det smeltede sammen
med den Opfattelse, som disse naturlig maatte faa af,

at Enevoldskongerne ønskede at fremme Lov og Ret i

Landet, og af at de ikke. saaledes som det var Tilfældet

i forskjelHge tyske Stater, selv tidt fældede Domme
efter eget Tykke og stemmende med deres egne Inter-

esser, hvorved den Adskillelse mellem den udøvende

og den dømmende Magt tihntetgjordes**'). paa hvilken

Trygheden ved Følelsen af Lovens Herredømme i Lan-
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det hviler. Hvilken Støtte slige Følelser og Meninger

vare for den unge Enevoldsmagt, kan man sige sig selv.

Frederik IV kom personlig til at føle de gode Virk-

ninger deraf under den store nordiske Krig. Det var

langt fra, at der havde været nogen Stemning hos Folket

for at tage Del i denne; næsten alle, hedder det, vare

af samme Mening som Slotspræsten Ltitkens, da han

talte imod den, og ovre i Jylland vare mange i den

Grad bange for, at den kunde medføre en Grjentagelse

af Ulykkerne fra 1657 til 1660, at de nedgravede, hvad

de ejede af Kostbarheder, i Jorden.*^) Baade Krigs-

førelsen og Behandlingen af Soldater og Matroser frem-

kaldte skarp Kritik. Der var trods adskillige smukke

Kampe og Tordenskjolds store Bedrifter en Slaphed og

Brist paa Energi i den overordnede Ledelse af Krigen,

som dannede en uheldig Modsætning til den Strænghed,

hvormed der blev paalagt Skatter; og det har ikke blot

været en enkelt Stemning, der er kommet til Orde

igjennem den Udtalelse af en Mand, som selv var med
i Krigen, „at de Danske altid under denne laa og lun-

tede Tiden bort, hvorved mange Anslag gik over Styr,

saa det syntes ligesom at være en Officerskrig, og at de

Danske ej forfulgte deres Viktorie, naar de havde nogen,

men alene sigtedes til, at Krigen kunde vare længe uden

at udrette noget. "*^). Det var ej heller ubekjendt, hvilke

forfærdelige Skandaler der fandt Sted ved Leverancerne

til Flaaden, at Matroserne fik 01 paa gamle Trantønder

og fordærvede Levnetsmidler. Folket var oven i Kjøbet

ved at segne under Skattetrykket; men dog kunde Suhm
senere faa at høre af en Mand, der havde oplevet denne

Krig, at der ikke havde vist sig det ringeste Spor af

Misfornøjelse, Undersaatterne havde pligtopfyldende og

resignerede baaret Byrderne.*^) Tilsidst kom lykkelig-

vis Krigens Udfald til at vise, at den ikke havde været

forgjæves, og den virkede for saavidt til end mere at

knytte Konge og Folk sammen.

Havde Enevoldskongerne Grund til at være tilfredse
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med deres Politiks Sejr i Statens Indre, saa er det og-

saa klart, at de havde høje Tanker om det imponerende

Standpunkt, som de havde naaet at indtage. Et næsten

utroligt Vidnesbyrd derom er den Kundgjørelse, Frede-

rik IV 12. November 1709 udstedte til Skaaningerne.

da hnn vilde prøve paa at vinde dette gamle danske

Land tilbage. Der findes i den ikke et eneste Ord om

de Baand. der knyttede dem til deres Moderland. Kon-

gen taler kun om Skaane som „Vore kongelige Forfæd-

res og vor egen retmæssige og sande Arv". Det er.

som om han mente, at en saadan Forkyndelse af hans

Ret til deres Land som sin Arv maatte gjøre det stærkeste

Indtryk paa dem.

Men Kongerne fik tillige at føle. at Enevældens

ophøjede Stilling havde sine besværlige Sider. De
vare i den Grad komne til at staa for deres Undersaat-

ter som Statens Midtpunkt, de gjaldt saa stærkt som de.

der raadede over alles timelige Vel og havde Magten

til at læge alle Brøst, at de idelig fra alle Kanter over-

vældedes med „Supplikker". Folk slog sig ikke til Ro
med, hvad der var svaret dem af Regeringskollegierne.

eller ved de Domme, der vare fældede af Domstolene,

de mente, det var bedst at gaa til Kongen selv. Derom
nærede den norske Bonde, den kjøbenhavnske Smaaborger

eller „de elendige, brødraabende Enker" efter Præster

og andre Embedsmænd ligesaa liden Tvivl som forar-

mede Godsejere eller Kjøbmænd. Mangen en holdt det.

naar han troede at have lidt en Uret. for langt bedre

at indsende en Supplik til Kongen for at faa ham til

at afgjøre Sagen end at bringe sin Sag for Domstolen.*)

*) En karakteristisk Overlevering om Folks Lyst til at henvende

sig til Kongen i alt, har man i en Fortælling om en Rektor
Niels Schiwe i Viborg. Dennes Disciple, hedder det, vare

engang blevne rejicerede ved Examen artium i Kjøbenhavn,

og forbitret herover som et formentligt Chikaneri af Profes-

sorerne, rejste han over til Kjøbenhavn, hvor han forebragte

Frederik IV sin Klage og bad om Tilladelse til i hans Paahør
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Saa tiltalende det kunde være for Kongernes Selv-

følelse at se sig opfattede som et Slags Forsyn, saa

plagende var det i mange Tilfælde. De vare udsatte

for at blive dragne ind i det mest dagligdags Kjjævl og

for at skulle spilde deres Tid med de smaaligste Bekym-

ringer hos Folk; den ene Grang efter den anden maatte

de se, at deres Forordninger gjaldt som noget saa lidt

alvorligt, at Supplikanterne mente, det var en Selvfølge,

at Kongerne for at hjælpe dem vilde omstøde deres

egne Bud. Frederik IV maatte endog i barske Udtryk

feje mange af den Slags Sager fra sig ved at trække

bestemte Grænser for, hvad Folk maatte henvende sig

til ham om.'^^) Men selvfølgelig var alt sligt dog en

underordnet Skyggeside ved et Forhold, der stærkt var

præget af Hengivenhed og Ærbødighed.

Man kan kritisere meget i Datidens Royalisme saa

vel som i Kongernes Opfattelse af deres Stilling til Fol-

ket, meget deri er os stødende og smagløst; men naar

man ikke er for bornert til at kunne sætte sig ind i

svundne Tiders Tænkesæt, vil man erkjende, at det gjen-

sidige Tillidsforhold imellem Konge og Folk havde sine

smukke Sider, og det er en Kjendsgjerning, at der i

Sammenholdet imellem Konge og Folk laa en betydelig

Styrke for Staten.

at examinere sine Disciple. Frederik IV gik ind derpaa, Di-

sciplene bestode „med stor Berømmelse" og bleve alle Stu-

denter (Samlinger til jydsk Hist. og Topogr, IV, 386).

Selv om Historien maaske er et Digt, vidner den om Opfat-

telsen af, at man kunde henvende sig til Kongen om alt og

ogsaa plejede at gjøre det.

Danmark-Noige 1G60-1720. II.
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Om den Indflydelse, som Enevælden havde paa Normændenes

Stilling og Følelser som Statsborgere.

JJet var, have vi set, en Helstatsstyrelse, Enevæl-

den søgte at gjennemføre i den dansk-norske Stat. Den

Centralisation, som denne Styrelse bar Præg af, skulde

lige saa godt gjælde i Norge som i Danmark. Regerin-

gen vilde i det ene som i det andet Land kunne gribe

ind i alle mulige Forhold.

Der er ingen Tvivl om, at denne Centralisation

indeholdt store Ulemper for Norge. Som Styrelsesform

var den en Forløftelse, og den stod i en skjærende Mod-

strid med Datidens usle Veje og Samfærselsmidler. der

dobbelt maatte vise deres Betydning ved saa kolossale

Afstande og under saadanne Naturforhold som Norges.

Det ligger ogsaa i Centralisationens Væsen, at den tid-

ligst lægger Vægt paa at udvikle, hvad der enten paa

den ene eller paa den anden Maade kan fremme Livet

og Kraften i de Dele af Staten, der ligge Hovedstaden

nærmest, ikke alene fordi Regeringen har lettest ved der

at følge og kontrollere Forholdene, men ogsaa fordi

Centralisationslysten frister til den Tro. at Staten mest

styrkes ved, hvad der udvikles i dens Midtpunkt eller i

Nærheden deraf.

Man kan da ej heller antage andet end, at Nor-

ges Udvikling, særlig i aandelig Henseende, er bleven
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sinket derved, at de Institutioner, der skulde støtte en

saadan, vare samlede i det fjærne Kjøbenhavn. For en

stor Del var en saadan Ordning med Nødvendighed

givet i Mangel paa Personligheder og paa Penge, og det

var aldeles overvejende ved Indtægter fra Danmark, at

en Institution som Universitetet opretholdtes; men der-

for kom dog Norge lige godt til paa en Maade at blive

Stedbarn. Naar allerede den spredte Bebyggelse kunde

føre til, at Latinskolerne mindre besøgtes i Norge end

i Danmark, saa formindskedes end mere de Studerendes

Tal ved den store Afstand fra Danmarks og Norges

eneste Universitet. I en Tid desuden, da Patroners

Yndest spillede en stor Holle ved alle Embedsbesætl eiser,

kunde det være svært for dem at arbejde sig frem, der

ikke havde forholdsvis let ved at komme til Kjøbenhavn

og skaffe sig Forbindelser der. Man vil derfor ogsaa

finde, at endnu i det Tidsrum, hvorom her er Tale, har

Norge kun ydet et forholdsvis ringe Tilskud til den

højere Embedsstand, ikke blot i Sammenligning med
de mange Adelsmænd , for en stor Del af tysk

Byrd, som indtoge fremragende Pladser i denne, men
ogsaa naar man tænker paa, hvor mange højt staaende

Embedsmænd, der kom fra den danske Borgerstands

Rækker. At de øverst kommanderende Officerer i den

norske Hær ligesom i den danske mest vare fødte

Tyskere, behøver næppe at siges. Ogsaa i en helt an-

den Retning følte Norge vistnok undertiden en uheldig

Virkning af den nøje Forbindelse med Danmark, idet

Indførselen af Korn fra dette Land, i det mindste paa

sine Tider, var begunstiget ved en saa høj Told paa

Korn fra andre Lande, at Normændene derved oftere

fik dyrere og ringere Korn, end de ellers havde kunnet

faa*).

*) Se en interessant Forhandling i Protokollen over Kommis-
sioner udi Raadstuen o. s. v. Nr. 1 27. Juni 1691 om Ind-

førsel af fremmed Rug til Bergen og Trondhjem. En Del

3*
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Men klart er det dog, at Norges Styrelse blev be-

tydelig forbedret ved Enevælden. Efter at Kristian IV
havde gjort det første store Skridt til at befri det

for det vilkaarlige Herredømme fra danske Lensmænds

Side. hvorunder det havde lidt i det 16. Aarhundrede,

var den langt fastere Orden og den bedre Lovgivning,

som Tiden efter 1660 førte med sig. vitterlig et stort

<Tode. og det saa meget mere. som Kegeringen baade

ved Indretningen af Domstolene og ved Afiattelsen af

de Dele af Lovgivningen , der havde størst Betydning

for det daglige Liv. tog stærkt Hensyn til, hvad der var

Normændene tilvant. Vi have tidligere set, at Norges

okononiiske Opsving laa Enevoldskongerne lige saa me-

get paa Sinde som Danmarks, at de havde Tanken

stærkt henvendt paa de norske Kjøbstæders Tarv saa

vel som paa Bjergværkernes Fremme o. s. v., og man
vil ikke kunne nægte, at de ved Ordningen af Landbo-

forholdene fulgte Grundsætninger, der vare det norske

Folk til Gavn.

Det maa ej heller glemmes, at om der end skabtes

en centraliseret dansk-norsk Helstat, betonedes Norge tyde-

lig som et eget Rige i denne Helstat ved Siden af Danmark.

af Bergens Indvaanere havde nemlig klaget over den ringe

„Undsætning af Kornvarer", som de i den sidste Tid havde

havt fra Danmark, uagtet de saa ofte havde andraget om
Tilladelse til at indføre fremmed Korn og om „Forlindring der-

paa i Tolden". Under Debatten derom stillede Moth sig

paa fiergensernes Side og anførte tillige, at den høje Told,

som var sat paa fremmed Korn, ikke blot havde bevirket,

at „mindre Rug var indført, men ogsaa at mindre Varer

vare udførte." Derimod bekæmpedes denne Mening af Jens
Juel. der holdt det for nødvendigt at sikre de danske Land-
mænd Kornafsætningen paa Norge, hvis de skulde være i

Stand til at udrede deres svære Skattebyrder. Moths For-

slag at bevilge en stor Nedsættelse i Tolden paa Rug fik

Flertal for sig, idet blandt andet Gyldenløve udtalte: „Saa-

som Bergens By er ligesom en Moder, der har mange Børn
at forsyne, saa maa man ikke billigen hænge Brødkurven
for højt op lor dennem/
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Der var ganske sikkert ingen Tanke om at ville tilsidesætte

det ene Folk for det andet, og Normænd, som kom til Kjø-

benhavn, bleve ligesaa godt brugte som Danske. I Aaret

1707 foreslog en Kommission af Theologer, at der til

Præster i Danmark kun skulde bruges Danske og til

Præster i Norge kun fødte Normænd ^). Naar Regerin-

gen ikke gik ind herpaa, kan det have hængt sammen

med. at den ved Besættelsen af slige Embeder vilde

have saa frie Hænder som muligt; men det kan ogsaa

have været, fordi den mente, at det var til Gavn for

Rigernes Sammenhold at give Danske Adgang til Em-
beder i Norge og Normændene til Embeder i Danmark *).

Den tog i saa Henseende sædvanlig kun Hensyn til

Folks egne Ønsker, og det er ingenlunde sjældent at se

Mænd fra Norge beklæde Embeder her i Danmark f.

Ex. som Præster, Skolemænd, Professorer eller i andre

Stillinger. Frederik IV havde til Hofpræst og Skrifte-

fader Normanden Peder Jespersen. Et naturligt Hen-

syn til den norske Nationalitet bragte Regeringen til

i Slutningen af det 17. A århundrede at lade Officers-

korpset i Norge aldeles .overvejende bestaa af Nor-

mænd.

Der kan endelig ingen Tvivl være om, at Enevæl-

den ved sine Skattepaalæg stræbte at lade Trykket falde

ligelig paa begge Folk, saaledes som Frederik IV ogsaa

lejlighedvis har udtalt, at Forholdet burde være ^j. Efter

at Bondestandens vanskelige Stilling i Danmark havde

nødt Kristian V til at standse med Udskrivning af Sol-

dater fra den, laa der ved Forbindelsen af Skatter og

Soldatertjeneste vistnok et stærkere Tryk paa den norske

Bondestand end paa den danske; men dels var den efter

sin hele Stilling bedre i Stand til at bære en Byrde.

*) Jvfr. den S. 53 citerede Udtalelse af Justitsraad Nobel om
de danske Præsters Indflydelse paa Forholdet imellem det

norske og det danske Folk,
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som Forholdene gjorde nødvendig, dels ophørte hin For-

skjel, da Frederik IV gjenoprettede Landmilitsen i

Danmark og gik til det yderste, som det var muHgt

at gaa, ved de Krav, han stillede til Bønderne i denne

Henseende.

Naar man i Datidens Aktstykker jævnlig finder Op-

lysninger om Forhandlinger, der i Regeringskredsene

ere blevne førte om Spørgsmaal vedrørende Norge, har

det sin Interesse, her ikke sjælden at finde Vidnesbyrd

om varm Sans for dette Riges Tarv. Særlig stærkt

mærker man en saadan Følelse hos nogle højt staaende

Mænd, der nøje kjendte de norske Forhold. Da saale-

des Ulrik Frederik Gyldenløve som Norges Statholder i

Aaret 1693 indgav et Forslag til Kristian V om for-

skjellige Lettelser for Normændene, var det blandt an-

det motiveret ved en Lovtale over dem som „en hel vit-

tig, brav og trofast Nation, der maaske ikke haver mange

lige i Verden.'"' „Thi", skriver han videre, „hvor findes

saadant et Folk, som skatter og skylder af deres yderste

Evne. underholder og derhos gaar selv for Soldater,

fremgiver til Kongens Tjeneste og Landsens Defension

baade til Lands og Vands deres Kjød og Blod, nemlig

deres Sønner. Slægt og Venner, uden at nyde derfor

det allerringeste". Det er da ogsaa med stor Varme,

han skildrer, hvor tunge Kaarene vare for en stor Del

af den norske Almue ^), og han giver klogt sine Fore-

stilUnger Vægt ved at minde om, at det med Hensyn

til Muligheden af at forsvare Norge imod Svenskerne

vilde komme an paa „Indbyggernes Vilkaar. Affektion og

VilHghed."

Med lige saa stor Varme er en Indberetning skrevet,

som en anden fremragende Embedsmand, der ligesom

Gyldenløve var dansk af Fødsel, Hans Hansen Rosen-

creutz, strax efter Frederik IV's Tronbestigelse indsendte

til denne Konge om „Norges itzige Tilstand". Roseu-

creutz havde i adskillige Aar været Landkommissær i

det søndentjeldske Norge og Medlem af Overbergamtet

;
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men i de sidste syv Aar havde han været ude af Tje-

neste. Idet han nu greb Pennen for at sætte den unge

Konge ind i de norske Forhold, var det med en stærk

Fremhævelse af Normændenes „Troskab, Lydighed og

Færdighed til at vove Liv, Gods og Blod og alt, hvad

de formaa, for deres Konge og Fædreland." Ligesom

Gyldenløve udviklede han i stærke Udtryk, at Tiderne

vare trange for mange i det norske Folk, og det var

her ikke blot de vanskelige Naturforhold, og, hvad der

ellers kunde gjøre Livet svært deroppe, han fremhævede;

men han talte uforbeholdent om de store Brøst, som efter

hans Skjøn fandtes ved Skattefordelingen og Oppebør-

selsmaaden. Ja, hans Udtalelser indeholde endog en

paafaldende skarp Brod imod selve Regeringen, idet

hans Følelse for de fattige Fiskeres Nød og besværlige

Liv i det nordlige Norge bringer ham til at udbryde:

„Men hvor ere de Øjne, som hidtil har set saa langt

imod Nord." Det er i Virkeligheden ogsaa en alvorlig

Kritik af Styrelsen, naar han siger, at Tolden burde

sættes saaledes, at den ikke alene kunde indbringe Kon-

gen noget anseligt, men ogsaa være Undersaatterne „ikke

for tyngelig", eller naar han i det hele mener, at Nor-

mændene ved Foreningen af Skatter og Udskrivning til

Soldater o. s. v. vare uforholdsmæssig bebyrdede i Sam-

menligning med de Danske *). „Som dette", siger han

„med andre Enormiteter og Uligheder meget er Aarsag

udi Landets slette Tilstand", saa holder han det fornø-

dent, at „det endnu i Tide hjælpes, saa at om endskjønt

Udgiften ingen Afslag kunde taale, skulde det dog være

vel, at Undersaatterne i det mindste med Lighed og god

Ordre appuyeres" ^).

Slige Udtalelser ere paa den ene Side et Vidnes-

byrd om, at aabenbjærtig uforbeholden Kritik af Se-

ringens Færd meget godt kunde blive fremført af Em-

*) Jvfr. S. 37, hvor der er gjort opmærksom paa, at ^dette

utvivlsomt var Tilfældet i Tiden fra 1678 til 1701.
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bedsmænd umiddelbart til Kongen, paa den anden Side

vise de. i hvilken Grad danske Mænd ved at beklæde

Embeder i Norge kunde komme til at omfatte dette

Land med den varmeste Interesse. Vi se det samme,
og det hvad Kritiken angaar. om muligt i en endnu

mere utilsløret Skikkelse træde frem i en saakaldet Me-
morial, som Vicestatholderen i Norge, Frederik Gabel,

der ogsaa var dansk af Fødsel, Aaret efter Frederik IV's

Tronbestigelse tilsendte denne (11. Septbr. 1700). Gabel

var en temmelig ubetydelig Mand og i flere Stykker en

forfængelig Nar. Men det tjener til hans Ære. at han
som Norges Vicestatholder fik dette Rige og dets Folk

inderlig kjær. Opfyldt af denne Følelse, dristede han.

der af politisk Synsmaade var Royalist i en næsten kar-

rikeret Grad, sig til at sige Kongen, hvad der maatte

lyde lidet behageligt, at Norge ogsaa efter Souveræne-

tetens Indførelse i meget havde været styret efter Hen-
sj-n til. hvad der tjente til Danmarks og ikke dets eget

Tarv. Det var, ser man, Centralisationens Skyggesider,

han her sigtede til. Han mente, at ethvert af de tvende

Riger efter sin egen ,.naturelle Egenskabs. Situations og

Omstændigheders Beskaffenhed "* burde bringes til den
største Styrke og Velstand, som muligt er, men det ene

ikke graveres, og dets Opkomst ikke hindres af det an-

dets Inkommoditeter, det maatte udi sin Handel. Vandel
og Næring blive umolesteret og utvungent •'').

Naar der blev ført et saadant Sprog, hang det sam-
men med, at de, der talede saaledes. stolede paa ogsaa
at finde et velvilligt Sind mod Normændene hos selve

Kongerne. Der er ingen Tvivl om, at disse følte

sig ligesaa stærkt knyttede til det norske som til det

danske Folk. Den personlige Berøring mellem Enevolds-
kongerne og Normændene var vistnok for saavidt ikke

stor. som Kongerne kun sjælden kom til Norge. Fre-
derik III var der slet ikke som Enevoldskonge. Kristian

V foretog en længere Rejse deroppe 1685; men det var

den eneste Gang, han kom der, Frederik IV var der
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ikke mere end to Gange (1704 og 1719). Ubestridelig

begik de en politisk Fejl ved ikke at rejse d«rop tiere.

Det var en gammel Klage i Norge fra det 16. Aar-

hundrede, at Landet aldrig saa sin Konge, og at alting

derfor gik skjævt '5). Som Folket bavde et Krav paa, at

dets Konger undertiden besøgte det. for at det derved

ligesom kunde faa et ydre Vidnesbyrd om. at de havde

Følelse for det, saaledes vilde den personlige Nærværelse

give Regenterne en let Leilighed til ved Venlighed at

vinde Hjærterne, og de vilde desuden faa adskilligt at se,

der kunde være vigtigt for Styrelsen. Men Grunden til,

at Kongerne kom der saa sjælden, var ikke Ligegyldig-

hed for Normændene, den laa simpelthen i det store

Besvær, det kostede at rejse i Norge med et betydeligt

Følge. Kristian IV, for hvem det var en Glæde at fær-

des paa Søen, blev ved selve dette ført til at rejse

derop, især da der var saa meget for ham at ændre der

i Landet. Men den Slags Rejser laa hverken for Kri-

stian V eller Frederik IV, og den unge Enevoldsmagt med
den Pragtlyst, den havde i Følge, fristede uheldigvis til kun

at rejse, naar det kunde ske med Pomp og med stort

Følge. En Sammenligning imellem de Anstrængelser,

der bleve gjorte i Bergen 1685 for at fejre Kristian V's

Tilstedeværelse der paa den rette Maade. og saa den

Simpelhed, med hvilken Kristian IV optraadte under

sine Ophold i Byeu, og de forholdsvis ubetydehge

Udgifter, han voldte den, viser en slaaende Forskjel ^).

Efter 1660 maatte Rejserne derfor i høj Grad blive

byrdefulde for den Befolkning, hos hvem de fandt Sted.

Ogsaa Tanken herom har kunnet skræmme Kongerne fra

tidt at komme til Norge.

Paa selve Rejserne gjorde baade Kristian V og

Frederik IV, hvad de kunde, for at vinde Befolkningen.

Frederik V havde endog 1704 ladet slaa en Medalje, hvis

Indskrift priste det norske Folk ved følgende stærke, af

Kingo forfattede toliniede V^ers: „Mod, Troskab. Tapper-
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hed, og hvad der give Ære, den hele Verden kan blandt

norske Klipper lære." Da Karl XII 14 Aar senere

faldt ved Frederikshald, lod Frederik IV slaa en Me-

dalje, paa hvilken der stod: „Den svenske Løve faldt

for norske Løvens Fod, der miste han sit Liv og

sidste Hjærteblod." Det var Normændene som Nation,

der vistes Hyldest ved saadanne Ord. Den Henvendelse,

som ved Medaljen 1704 skete til dem, stemmede ikke

ilde med den Interesse, som Frederik IV i disse første

Aar af sin Regering i det hele viste for Norge. Det var

saa langt fra, at Rosencreutz ved sine stærke Udtalelser

havde vakt hans Uvilje, at han netop efter at have læst

dem i hans »Relation", atter lod ham faa Plads iblandt

de høje Statseml)edsmænd. idet han udnævnte ham til

Deputeret for Finanserne og Etatsraad. Rosencreutz

blev da ogsaa den ene Gang efter den anden brugt til

at tage Del i en Række Kommissionsforhandlinger, der

fandt Sted i Frederik IV's første Regeringsaar, snart i

Almindelighed om finansielle og kommercielle Forhold,

snart om særlig norske Sager, som netop i disse Aar

vare stærkt oppe, f. Ex. om, hvad der kunde gjøres for

Bergen efter den ødelæggende Ildebrand 1702, og om
Forholdene i Finmarken saa vel som paa Island. De sør-

gelige Tilstande i Finmarken vare, som vi saa, et af de

Punkter, han havde fremhævet i sin Relation ").

Ligesaa stærkt Indtryk maa Gabels Ord have gjort

paa Kongen, der aabenbart lagde Vægt paa hans Raad
i de nærmest følgende Aar. Han fik Frederik IV under

Rejsen 1704 til at følge ham omkring allevegne, hvor der

var noget af Interesse, han gjerne vilde sætte Kongen ind

i. og ligesom han blev gjort til Formand for den nye

norske Regering, Frederik IV indrettede 1704, den saa-

kaldte Slotslov, saaledes fristes man til at sætte de ind-

trængende Forskrifter, der i Instruxen for denne Slots-

lov gives til at vise Omsorg for Norge i forskjelhge Ret-

ninger, i Forbindelse med et Ønske hos Kongen om, at
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der skulde gjøres noget alvorligt for Norge, saaledes

som Gabel havde lagt ham paa Sinde. Værdt er det

ogsaa at se, hvorledes Frederik TV her indskæi-pede

Slotsloven Hensynsfuldhed overfor det norske Folk.

Dens Medlemmer, hedder det, skulde „altid betjene sig

af al Høflighed og Beskedenhed, den ringe saavel som

den høje gjerne høre ... og ikke gribe til nogen Haard-

hed, med mindre den højeste Nød det skulde udkræve."

Det er fremdeles et tydeligt Hensyn til Norges Tarv

som et fra Danmark forskjelligt Rige, der bringer Kon-

gen til at paabyde: „Paa det og Vore Undersaatter i

Vort Kongerige Norge maa blive befriet for de besvær-

lige Rejser og deraf foraarsagede Omkostninger og i

deres retmæsige Søgninger saa snart mulig hjulpen, saa

ville Vi overalt i vort Kongerige Norge allernaadigst

lade publicere, at alle og enhver, som noget kunde have

at søge, forebringe eller over en eller anden dennem til-

føjede Ubillighed og Uskjel sig at besværge, sig hos be-

mældte Vor Vicestatholder og den af Os allernaadigst

forordnede Slotslov kunde angive, hvor dennem Besked

og Svar skal blive meddelt." Hvem kan ved Læsningen

af disse Linier andet end mærke en Luftning af de Ga-

belske Anskuelser om, at Normændenes Tarv ikke burde

lide derved, at deres Land var forenet med Danmark?
Ret betegnende kom denne Slotslov, som nu blev indsat,

til langt overvejende at bestaa af indfødte Normænd ^).

At Kongen samtidig under sin Rejse i Norge har søgt at

sætte sig ind i Forholdene for at se, hvad der burde

rettes, derom vidner ogsaa den Forordning, han det føl-

gende Aar udstedte om forskjeUige Forandringer, der

skulde finde Sted ved den norske Landmilits. Han paa-

beraaber sig her udtrykkelig som Grund de Misligheder

ved denne, som han havde lært at kjende under Rejsen,

og de Klager, der vare fremførte for ham.

Ligesom man kan se, at de Træk af norsk Folkeliv, som
Frederik IV og hans Følge saa paa Rejsen 1704, gjorde
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et godt Indtryk paa dem. saaledes følte K.onRen sig vit-

terlig vel der i Landet, naar han var der. Naturligvis gik

der tidt overdrevne Rygter om. hvor langt alt var til-

bage i Norge med Hensyn til Livets Bekvemmeligheder,

og Bondebefolkningen havde, i det mindste i visse Dele

af Landet, i tidligere Tid havt Ord for at være gluljsk

og uregerlig. Fra den Side har Normanden Peder

Claussøn Friis skildret den omtrent 1600, særlig Thele-

markens Bønder, som han kalder „onde. ugudelige, haarde.

vilde og oprøriske Folk" eller „uforskammede Djævels-

kroppe med Hor, Mord, Manddrab, Kjætteri. Løslevnet.

Slagsmaal og andre hos' hængende Laster og Ulemper

. . ., der havde deres største Lyst i gammel Tid at

dræbe Bisper og Præster, Fogder og Befalingsmænd" ^)

Om sligt har der formodentlig endnu været Portællinger

i Omløb ^°). Men i Modsætning dertil ser man Frede-

rik IV under sit Opliold i Norge 1719 i et Brev. han

skrev til sin Ven U. A. Holstein, opfordre denne til

at komme derop, idet han forsikrer ham. at han vil

finde et Land, der ingenlunde var saa barbarisk og

daarligt. som man plejede at udmale det '^). Hvor højt

han satte Norraændene som Soldater, derom vidner det.

at han i et Brev engang skrev om de russiske Soldater,

at de gjorde et godt Indtryk paa ham, da de mindede

ham om de norske. Ingen vil nægte, at Holbergs Ord

have Vægt ved et Spørgsniaal som det, hvorom her er

Tale. Naar han ikke mange Aar efter den nordiske

Krigs Slutning udtalte, at „de højlovlige Konger af

det oldenborgske Hus havde havt en besynderlig Estime

for Normændene og altid brugte en stor Del af dem

til deres Livgarder" ^^). liar netop Forholdet, som det ud-

viklede sig efter Enevældens Indførelse, særhg virket til

at fremkalde denne hans Udtalelse.

En tilsvarende gunstig Opfattelse af Normændene

var nu ved at arbejde sig frem hos det danske Folk og

ved at fortrænge den ældre Mening om deres Raahed

o. s. v. Hidtil havde det vistnok ikke været store Til-
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skud, de havde ydet til det fælles Aandsliv; Holberg

var endnu ikke bleven navnkundig. Men ligesom

Gyldenløve priste Normændenes Trofasthed og Tap-

perhed, saaledes blev det almindeligt at beundre det

Mod, med hvilket de havde kæmpet med Svenskerne un-

der Krigene i anden Halvdel af 17de Aarhundrede og

især i den store nordiske Krig. Tordenskjold blev en

Nationalhelt for de Danske som for Normændene, Fre-

derikshalds Navn stod i Danmark ikke mindre ind i

Norge i en Helteglorie *). At der kom fortrinlige Ma-

troser fra Norge, var ogsaa vel kjendt. Digteren Anders

Bording fra Slutningen af 17de Aarhundrede priste dem

som de bedste i Verden. De fælles Kampe imod Sve-

rige havde i Danmark stærkt begyndt at vække Broder-

følelsen imod Normændene. Enevældens første 60 Aar

have i saa Henseende været epokegjørende. Hvor-

*) Som et Exempel herpaa henviser jeg til et Digt af F. R. G.

der udkom 1716 under Titel: „Kjærlighed og Mandhaftighed,

udviste i en norsk Ligbegængelse". (Wielandt: Samling
udaf smukke ogudvaldedanske VersogMiscellanea,
Kjøbenhavu, 1725, S. 76.)

Et af Versene lyder saaledes:

Vi nu ville os forføje

Op til Norrig over Vand,

I fortryder ej den Møje,

For at se det kjære Land,

Men dog mest for at betragte

Dydens Ild i Nordens Kuld

Og den Landegn højt at agte,

Som af Kæmpemænd er fuld,

Hvor saa vel i disse Dage,

Som i de fremfarne Aar
Mod og Troskab uden Mage
I de rette Blomster staar.

Hermed kan sammenstilles et Digt af Jørgen Friis fra samme

Tid, der skildrer Kampen i Norge 1716 og har som Hovedtanke

de to ovenfor S. 42 nævnte Kingoske Verslinier (Rahbek og

Nyerup: Den dan sk e Digtekunsts Historie IV Kjøben-

havn 1808, S. 178).
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ledes denne Enhedsfølelse trængte sig frem , vidner

blandt andet et saadant lille Træk om. som at Kristian

Gyldenløves Fundats (1701) for Gisselfelds adelige Jom-

frukloster ligesaa godt aabnede Adgangen for Piger fra

Norge som fra Danmark.

Men nu paa den anden Side Stemningerne hos

Normændene dels imod Kongerne, dels imod det danske

Folk I Det er rimeligt nok, at Enevældens Styrelse ved

fiere Lejligheder har vakt Skuffelser i Norge, at her

som i Danmark adskilligt er blevet kritiseret i Rege-

ringens Færd. Højst sandsynlig har man følt de uhel-

dige Virkninger af at leve fjærnt fra Statens Midtpunkt

og ment, at norske Interesser ikke bleve tilstrækkelig

varetagne. Strax i Enevældens første Aar kom det et Par

Steder til Forstyrrelser, vakte „af nogle urolige Hoveder"

;

men det var aabenbart Optrin, der ikke havde stort at

sige, ligesaa lidt som. at 1664 en Borger i Trondhjem

blev sat under Tiltale, fordi han „groveligen havde forset

sig med nogle grove og skammelige Ord imod den konge-

lige Respekt" ^^). At Opløb og Brud paa den lovlige Orden

kunde finde Sted af Aarsager, der intet havde at gjøre med
Regeringens egne Handlinger, vedkommer selvfølgelig ikke

Spørgsmaaletom Tilfredshed eller Utilfredshed med Styrel-

sen i det hele. Saaledes da Bønderne 1682 ved Arendal

og Østerisør paa Grund af Optrækkeri fra nogle Jydeskip-

peres Side med Magt udlossede nogle Fartøjer med
Korn. der laa der. Ligesaa lidt har det noget med de

politiske Forhold at gjøre. at de norske Bønder tidt

vare lidet medgjørhge for deres Embedsmænd og strax

vare rede til at klage over dem. saa snart de holdt sig

for at være forurettede af dem ^*). Det karakteristiske

ved Normændenes politiske Stemninger var i Virkelig-
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heden, at de fuldt ud delte den Tilslutning til Konge-

magten, som vi ovenfor have vist. var fremherskende hos

Statens Undersaatter i det hele.

Man var i Norge fjærnt fra den Royalismens Nim-

bus , der omgav Kongen og Kongehuset for alle dem.

som kom i Nærheden deraf; hvor faa vare vel ikke de,

der i Norge kunde blive paavirkede af den royalistiske

^Aand, som gjennemstrømmede Datidens Digte, Taler og

Aviser eller lyste igjennem Kunstværker, hvor faa vare

fremdeles ikke de, der deroppe havde noget at vente af

Hofindflydelser? I Norge endelig var der ikke den

skarpe Modsætning imellem Stænderne, som i Danmark
afgav et saa mægtigt Støttepunkt for Kongedømmets

Udvikling. Men dog trængte Begejstringen for Enevæl-

den, Kongetilbedelsen ligesaa stærkt igjennem i Norge

som i Danmark. Den fik hos de norske Bønder maaske

i endnu højere Grad end hos mange Danske Præget

af en vis troskyldig Tillid, der ikke heller i dette For-

hold lod dem tabe den Ligefremhed, som endnu er et

saa ejendommeligt Træk hos dem; men derfor var de-

res Ærbødighed for Kongemagten dog lige stor, og i

de norske Byer vare Kongerne under deres Besøg i dem

Gjenstand for „en Devotion", der fuldstændig kunde

maale sig med den, som vistes dem i Danmark. Og
denne Devotion slog let over i Kjærlighed til den en-

kelte Konge, naar han optraadte mildt og venlig mod
Befolkningen. Skjønt Kristian V, som ovenfor nævnt.

kun foretog sig én Rejse til Norge under sin tyve-

aarige Regering, var hans Minde elsket deroppe endnu

i anden Halvdel af 18. Aarhundrede ^^).

Paa en vis Maade kan man vel nok sige, at Jord-

bunden var forberedt derfor allerede i den tidligere Tid.

En Slags Royalisme har formodentlig holdt sig fra Mid-

delalderens sidste Aarhundreder, og idet der i det IB.

Aarhundrede samtidig var en national Slaphed og tillige

en stærk Følelse af det Tryk, Lensmændenes og Fog-

dernes Udsugelser voldte, fik den Opfattelse Magt, at Kon •
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gerne ene kunde hjælpe. Naar disse blot personlig saa,

hvor ilde Befolkningen l)lev medliandlet. vilde der blive

ydet Hjælp, JJeraf den stærke Klage i Absalon Peder-

søns „Norges Beskrivelse" over, at Norge aldrig blev

besøgt at" sine Konger. Det blev da ogsaa en Konge,

nemlig Kristian IV, der ved sin personlige Indgriben i

Forholdene deroppe, f. Ex. ved at afsætte Lensmænd og

Lavsmænd, skabte en Forandring. Det politiske Liv

var for længe siden kvalt; hvad Folk brød sig om, var

en bedre Regering, og den ventede de at finde ved en

stærk Kongemagt, der kunde ave baade store og smaa

Voldsmænd. En Tidsaand har mange Veje, ad hvilke

den kan udbrede sig, den trænger sig ind ligesom gjen-

nem de mindste Porer, og hvad der var af royahstiske

Elementer i Norge, fik derfor, hvor afsides Landet end

laa, dog Næring ved det syttende Aarhundredes almin-

delige Bevægelse henimod Enevælden. Hvor stor Klar-

hed Normændene i det hele have havt paa, hvad det

var, der skete 1660 og 1661, kan vel være tvivlsomt;

men de have godt vidst eller snart faaet at vide, at nu

var Kongen Arvekonge, saaledes som de gamle norske

Konger havde været det. og at nu stod intet Rigsraad

mere i Vejen for hans frie Udøvelse af sin Magt, de

have glædet sig over, at det ikke længer var muligt for

Lensmænd, støttende sig til deres Standsfæller i Rigs-

raadet, at te sig som Herrer i deres Len, de have ment.

at alle og enhver nu kunde vende sig til Kongen, og at

der skulde gjøres lige Ret og Skjel imod alle. Naar

en vis Lighedsfølelse i Danmark fandt en Tilfredsstillelse

ved Forfatningsforandringen . gjaldt det samme i høj

Grad ogsaa om Norge; og der har sikkert ogsaa været

en national Tilfredsstillelse i Norge ved Tanken om, at

nu havde Normænd saa vel som Danske en fælles Herre

over sig i Stedet for, at danske Adelsmænd tidligere i

mange Stykker havde været de, der raadede over Nor-

ges Land og Rige.

Den enkelte Normand kunde have megen Selvstæn-
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dighedsfølelse overfor Præst, Foged eller Sorenskriver;

men Interesserne gik hos de færreste ud over Bygdens

eller Kommunens snævre Grænser, og Trang til admini-

strativ Selvstændighed for Landet var kun lidt tilstede.

At de svage Henstillinger, der 1661 fremsattes af Præ-

ster og Borgere om egne Regeringskollegier og et eget

Universitet, ikke bleve tagne til Følge, satte derfor intet

ondt Blod, og der maa have været en Følelse af, at, hvor

store Brøst Styrelsen end havde, saa betegnede den dog et

betydeligt Fremskridt i Sammenligning med den tidhgere

Tid. Der er rundt omkring fra de norske Dale og Kyster

blevet set hen til Kjøbenhavn, ikke som det Sted, hvor-

fra en barsk Herskervilje idelig lod sig høre, men som

Sædet for „han Faer", der gjerne vilde hjælpe, hvor

han kunde. Lad saa være, at denne Opfattelse tidt var

vel idealistisk, saa var den selvfølgelig ingenlunde blot

Fantasi. Den Slags Fantasier kunne maaske opstaa; men
de holde sig aldrig, i det mindste ikke hos et Folk med
en opvakt Natur som det norske. Til Trods for, at

Ulrik Frederik Gyldenløve, der i mange Aar var Stat-

holder i Norge, havde adskilligt i sig af en udsvæ-

vende Verdensmand og opholdt sig mere i Kjøbenhavn,

end man skulde synes, hans Embede kunde taale, var

han i tiere Henseender vel skikket til at beklæde sin

vigtige Stilling. Som det i ydre Henseende passede

godt til denne, at han baade var Frederik ITl's Søn og

Norges største Godsejer, saaledes havde han levende In-

teresse for Norge, han var den norske Hærs sejrrige

Fører i den skaanske Krig. og han forstod at vinde Nor-

mændenes KjærHghed. Ifølge et værdifuldt Vidnes-

byrd holdt de ham næsten for „en Skytshelgen", og

der blev fortalt meget om hans ypperlige Maade at tage

Folk paa, om at han selv hørte deres Klager og sjæl-

den lod dem gaa utrøstede bort. Fjeldbønderne til-

talte ham paa deres jævne Maade med „Du Gyldenløve";

men han kunde faa dem til alt ^^). Han blev derved et

ypperligt Forbindelsesled mellem dem og Kongen. En
Danmark-Norge 1660—1720. II. 4
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stor Lykke for Enevælden var det nu ogsaa, at Tiden

var gunstig for Udviklingen al Norges Næringsveje i

flere vigtig*- Henseender, saaledes baade for Trælast-

handelen og Skibsfarten. Det gav i store Dele af Lan-

det en Følelse af Fremskridt, der gavnede Regeringeiis

Stilling.

Lige saa vigtigt var det. at der i nøje Sammenhæng
med hele denne Udvikling efterhaanden bos Normæn-
dene fremspirede en tydelig Landsmandsfølelse imod det

danske Folk.

I det 16, Aarhundrede havde Forholdet i saa Hen-
seende været slet. Kalmarunionen havde ikke ført til

Udvikling af venskabelige Følelser hos Normændene
imod de Danske, ligesom paa den anden Side den Svag-

hed . det norske Folk havde vist , sandsynligvis havde

bragt Folk i Danmark til med Ringeagt at se ned paa

det. Den Hensynsløshed, med hvilken Norge blev be-

handlet i det 16. Aarhundrede, da det for en stor Del

var givet til Pris for danske Lensmænd, skulde ikke

gjøre Forholdet bedre, og det var vistnok kun Landets

fortsatte Svækkelse , der hindrede stærke Udbrud af

Misfornøjelsen. I Absalon Pedersøns Norges Beskri-

velse, der er affattet paa Frederik II" Tid. føler man
tydelig Smerten over. at Norge, der tilforn havde været

et frit og frelst Rige og havde havt Skattelande under

sig. nu selv var blevet et Skatteland ^®). Men et endnu

mere slaaende Vidnesbyrd om Stemningen har den be-

kjendte norske Præst Peder Claussøn, Snorres Over-

sætter, givet omtrent 1600 i sin ,.Norriges Beskrivelse ".

hvor det med rene Ord hedder, at ,,der altid i fordums

Tid har været imellem Danske og Norske en medfødt

Had og ond Forligelse, hvilket varer indtil denne Dag
udi norske Folkes Hjærter og Natur, thi de endnu bedre

lide og fordrage Tyske, Svenske, Skottere og andre

Nationer og Landskabs Folk. som her komme i Landet

at bo. end de kunne lide Danske, og besynderlig have

de en hemmeUg og medfødt Had til Jyderne^ ^®).

1
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Dette Vidnesbyrd har en særegen Vægt ved det rolige,

lidenskabsløse Standpunkt, hvorpaa Forfatteren selv staar.

Et saadant Forhold indeholdt en umaadelig Fare

for Statens Fasthed. Det er derfor en Fortjeneste af

næsten uberegnelig Vigtighed, Kristian IV har ind-

lagt sig ved at tage sig saaledes af Norges Tarv, at

han derved begyndte at bygge en Bro imellem det

norske og det danske Folk. Virkningerne deraf viste

sig under Karl Gustavs Krig med Frederik III. Men
endnu fastere blev denne Bro bygget i det Tidsrum,

hvorom her er Tale. Molesworth fortæller vistnok, at

Normændene ringeagtede de Danske, som de gav Øge-

navnet Jyder^*^). Saa ensidige Molesworths Meddelelser

end ere paa Grund af hans Had til Danmark og Foragt

for, hvad der var dansk, kan det gjerne være, at der er

noget i det, han her siger. Den norske Selvfølelse har

altid været kjendt, og den maatte let blive ægget ved

et Forhold som det, hvori Norge stod til Danmark, da

Normændene naturlig vare paa Vagt overfor alt, hvad de

mente kunde tyde paa, at de ikke gjaldt for at være

et med de Danske sideordnet Folk. Husker man paa, at

der 100 Aar tidligere havde været Nationalhad hos dem
imod de Danske, kan det ikke undre, at en saadan Lev-

ning havde holdt sig. Karakteristisk er det, at den

gamle særlige Uvilje mod Jyderne lod disses Navn bli^-e

et Øgenavn nu for de Danske. Maaske er det ogsaa

en Virkning deraf, naar selv Holberg kunde holde af at

stikle paa Jyderne. Hos de norske Studenter, der levede

i Kjøbenhavn, vilde det ligge nær at tænke sig en Sam-

menslutning og tillige en Isolation overfor de danske.

Men medens der tidligere havde været et eget „norsk

Kollegium", var dette, som det synes, nu forsvundet.

Derimod traadte en fuldt berettiget norsk Følelse frem

tæt op ved Suverænetetstidens Begyndelse, idet de norske

Studenter indgave et Andragende om, at der ogsaa

maatte blive ansat norske Professorer, og det var et for

Datidens Ungdom meget naturligt Udtryk for en vis
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pirrelig Særfølelse . luiur det jævnlig kom til temmelit^

alvorlige Slagsmaal mellem norske og danske Studenter.

Men hvad der tandtes af Selvfølelse, traadte ikke

længere frem som en Natiuualmodsætning. Uagtet Nor-

mændene fuldt vare sig bevidste, at de vare et fra de

Danske forskjelligt Folk. følte de sig dog i den (irad

forenede med dem ved en fælles Statsborgerfølelse, at

de opfattede dem som Landsmænd og sig selv som

J3anske i ])olitisk Henseende. Deres norske Følelse tik

derved nærmest Præget af en mer eller mindre stærk

Provinsialisme. Det var en Normand, Kristian Stub,

der (J7]f)— 1719) gjorde Begyndelsen til at bearbejde

de gamle danske Love. unægtelig paa sin Vis et ret

mærkeligt Vidnesbyrd om den aandelige og nationale

Sammensmæltning. Enhver véd ogsaa. i hvilken Grad

Holberg, oui han end aldrig glemte, at han var Nor-

mand, og engang har udtalt: „jeg er ej Paars's Lauds-

mand'', dog følte sig som dansk^^j. Dette maa allerede have

været ved at udvikle sig hos ham i den Tid, hvorom her er

Tale. Han opfattede Forholdet, som om de tvende Folk

paa hiiiis Tid van^ at anse som ét. Holberg levede imid-

lertid i Kjøbenhavn og kunde siges derved at være bleven

(laniseret*). Men for at tage en ganske specifik norsk

Digter. Petter Dass i Nordland, saa udtrykker han ikke

blot i det livfulde og følelsesfuldt' Digt, han har skrevet

*) Naar deii i Norge fødte Præst Ivar Brinck har lagt en ud-

præget dausk Fvilehe for Dagen ved med Iver at bekæmpe
Molesworth og ved sit 1703 til Kostgaard skrevne Digt om
den Tilsidesættelse, det danske Sprog var Gjenstand for,

kunde man maaske paaberaabe sig, at han var af dansk

Byrd ; men hans Standpunkt faldt ganske sammen med Hol-

bergs. Om Brinck se Brasch: Om Molesworths Skrift

o. 8. v. S. 100. Sammesteds S. 99 er citeret Brincks Ord om
Forholdet mellem Norske og Danske, at to Søsternationer

ikke kunde elske hinanden mere, og, siger han videre:

„Enhver, der har været i disse nordiske Lande, véd, at ingen

er mere velkommen i Danmark end en Norsk eller i Norge
ond en Dansk."
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om Bergen i Anledning af dets Gjenrejsning efter Bran-

den 1702, sit venlige Sind imod de Danske som dem.

der stode Normændene nærmest, ved at lade dem være

de første Gjæster ved Festen; men man forbavses over

i hans Beskrivelse af „Nordlands Beliggende" at træfie

paa følgende Vers:

Thi ingen, medmindre han ganske

Har Sans og Fornuften og Øjnene mist,

Jo ser og fornemmer, at Kjølen er vist

Et Skjel mellem Svenske og Danske-^).

Hvem vilde ikke her vente at finde „Norske" i Ste-

det for „Danske". Det maa saa omtrent være gaaet i

Flæng for Datidens Normænd at nævne sig som Danske

og Norske. Man maa da ej heller tro. at de afgjort

foretrak Embeder i deres eget Land fremfor i Danmark.

Det var tvært imod i Begyndelsen af 18. Aarhundrede

almindeligt, at de dygtigste norske Theologer søgte An-

sættelse i Danmark, hvad de ogsaa fik.

En Embedsmand fra Frederik lY's Tid. der kjendte

de norske Tilstande som faa, Justitsraad Nobel, skrev

nogle Aar efter den store nordiske Krigs Slutning i et

Brev, at enhver, der var fortrolig med Fortidens Historie,

vidste, hvilket umaadeligt Arbejde det havde kostet at

faa Normændene til at antage danske Præster, „mens.

som det dog Tid efter anden med megen Lempe kom
dertil, thi har vi dennem, nemlig de danske Præster,

fornemmelig at takke derfore, at Sproget blev forandret,

og at disse begge Nationer bleve gjorte ligesom til ét

Folk" ^'). Der ligger en stor Sandhed i disse Ord. Det

danske Sprog har ved det stigende Raaderum. det vandt

i Norge, utvivlsomt i Tidernes Løb udøvet en overor-

dentlig sammenknyttende Magt; men det kunde dog

umulig have faaet denne, naar ikke de forskjellige For-

hold, vi ovenfor have dvælet ved, havde bragt Normæn-
dene til at se paa Forbindelsen med Danmark med
andre Øjne end tidligere.

Et Punkt var der imidlertid, hvor Forholdet var
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blevet ugunstigt i Sammenligning med i ældre Tid. Den
Skatte- og Udskrivningsbyrde, som Enevoldskongerno

lagde paa Landet, var afgjort langt større, end den no-

gensinde for havde været. Men hvor trykkende end

sligt var, hvor lidet Bønderne end især holdt af at

blive udskrevne til Soldater, er det en Kjendsgieming,

at det ikke rokkede Tillidsforholdet til Kongerne. Det

maa i saa Henseende have havt afgjørende Betydning,

at dette Tryk aldeles overvejende fremkaldtes ved Kri-

gene mod Sverige. Den udenrigske Politik var i hine

Tider for det meste en lukket Bog for Undersaatterne,

Ærefrygten for Kongemagten gav dem som oftest Tro til.

at den Politik, der førtes, var den rette, og Datidens

Patriotisme kunde ikke forstaa andet, end at under en-

hver Strid baade i Fortid og Samtid maatte al Uret

have været og være paa Fjendernes Side. Umiddelbart

før Enevældens Indførelse havde Normændene følt Svenske-

krigen ved et alvorligt Indfald af Karl Gustavs Tropper.

Norge var blevet skilt ved en saa vigtig Provins som

Bahuslen og havde været truet med en fuldstændig

Sønderlemmelse ved Trondhjems Lens Afstaaelse i Ros-

kildefreden, en Ulykke, som kun Normændenes egen

Rejsning havde fjærnet. Under disse Forhold havde

Nationalfølelsen faaet en saa bestemt Retning imod

Svenskerne som ingensinde tidligere, og den næredes

baade ved den skaanske og endnu mere ved den store

nordiske Krig. da hele Norges Skjæbne stod paa Spil.

Her behøvedes ingen kunstig (Jpliidselse fra Regeringens

Side af Had imod Sverige, det kom af sig selv*).

Det norske Folk, der havde Svenskerne langs sine

egne Grænser og gjentagne Gange saa dem trænge

dybt ind i sit Land. havde ingen anden Tanke ved

Krigene, end at det gjaldt om at forsvare sig til det

yderste, ellers erobrede den svenske Konge Landet.

•) Det er et betegnende lille Træk, at den Prædikant, der 1709

i Kjobenhavn benyttede sin Prædikestol til at tale for Krig

med Sverige, var en Normand, nemlig Peder Jespersen.
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Ligesom disse Krige ved de Kampe , der fandt Sted

under dem, hævede den norske Nationalfølelse, saa-

ledes førte de ogsaa til, at Normændene dobbelt

stærkt sluttede sig til Kongerne og med det samme
til det danske Folk. Naar det var en voxende Mængde
Baand af forskjellig Natur, der dels ved Regeringens

Politik, dels ved Forholdenes egen Udvikling knyttedes

imellem Danske og Norske, saa var der intet, som havde

større Styrke end det, der laa i, at de tvende Folk kom
til at blande Blod sammen i Krige mod den samme
Fjende. Det var under en mere storartet Form som.

naar Fostbroderskab sluttedes i Oldtiden.

Den Udvikling, som Forholdet imellem Danmark og

Norge saaledes fik i Enevældens første 60 Aar, er ube-

stridelig et af de vigtigste og følgerigeste Træk i Nordens

Historie i den nyere Tid. Men dermed havde ogsaa

Enevoldskongernes Styrelse i et Hovedpunkt vundet en

glimrende Sejr, en Sejr, der havde en ligesaa stor Række-

vidde som den, de vandt ved at skabe et fast Grundlag

for deres Magt i det danske Folks Følelser.
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Enevoldstidens Indflydelse i national Henseende.

Jjaade den Tilslutning, de første Enevoldskonger

havde vundet fra Folkets Side, og den nære Forening,

det lykkedes dem at skabe mellem Danske og Normænd.
maatte nødvendigvis virke overordentlig til at give Sta-

ten Styrke. Men uheldigvis kan man, som vel bekjendt.

langt fra prise Enevælden i den Tid. hvorom her er

Tale. for at have gjort det næste. Hgesaa vigtige Skridt,

hvorved Rigernes indre Kraft kunde udvikles, nemlig at

styrke den Nationalitet, der var den langt overvejende

i dem. nemlig den dansk-norske. Vi have set, at Sans

for aandelige Interesser desto værre laa Regeringen

Ijærn i den største Del af vort Tidsrum. Allerede dette

var hi)jst uheldigt i national Henseende, thi deri laa da

ogsaa. at Kongerne ingen Anelse havde om Betydningen

af at udvikle en national dansk-norsk Litteratur. Men
ikke nok dermed. Man kan endog hos de første Ene-

voldskonger og deres Omgivelser følge en Bevægelse læn-

gere og længere bort fra den dansk-norske Nationalitet.

Hvad her peges paa. har sikkert mere end noget

andet fremkaldt de ugunstige Domme, som saa almindelig

fældes over Enevælden. Visselig har der været store

Overdrivelser i disse Domme, intet Syn paa, hvad der i

Overleveringen fra den tidligere Tid eller i de alminde-

lige Forhold drev Kongerne ind i et lidet nationalt

Spor. og ej heller Blik for. at man ingenlunde kan
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skjære samtlige de tre første Enevoldskonger over én

Kam. Her som talløse Gange i Historien føre almin-

delige, kategoriske Domme til Skjævhed og Uretfærdighed.

Men at Udviklingen var uheldig, er en Kjendsgjerning.

Det er tidligere i dette Skrift^) omtalt, at tysk

Indvandring og tysk Indflydelse var stærkt i Grang i de

højere Samfundskredse allerede før Enevældens Dage,

særlig fra Kristian IV's Tid. Men Tyskheden kunde

spores langt dybere ned. Hvor paafaldende et Indtryk

gjør det ikke at høre, at der dengang fandtes tyske

Menigheder ikke blot i Kjøbenhavn, men ogsaa i Hel-

singør, Odense og adskillige andre Kjøbstæder. Endnu

mere forbavsende og lidet tiltalende er det at se, at

baade de Flyveblade og de Viser, hvori der under

Krigene med Sverige opmuntredes til fædrelandssindet

Kamp mod Svenskerne, i det mindste for største Delen

ere affattede paa Tysk! Ligesom de fleste Bogtrykkere

og Boghandlere dengang vare indvandrede Tyskere -).

saaledes maa tysk Sprog have ligget en stor Mængde
af de kjøbenhavnske Borgere mærkelig nær. Selv en

tysk født Mand som den soranske Professor og be-

kjendte Satiredigter Johan Lauremberg spottede om-

trent 1652 over den Mode hos Folk at blande tyske

Ord i deres Tale^). Det kan under slige Forhold ikke

undre, at tyske Studenter, der under Trediveaarskrigen

vandrede ind her i Landet, kunde søge og faa An-

sættelse som Hovmestre i velstaaende Familier. Deres

Tal var saa stort, at de indfødte Studenter følte Tryk-

ket deraf og derfor 1658 indgave Ansøgning til Kongen
om, „at danske og norske Studenter alene her tilPæda-

gogier maatte admitteres". De føjede dertil den ,,yd-

mygste Forhaabning" . at overhovedet Tyskere ikke

maatte ansættes i Embeder, som Danske eller Norske

kunde bestride"^). Lægges alt dette sammen, faar man
et uhyggeligt Indtryk af, at den danske Nationahtet

allerede paa denne Tid var truet med Forkvakling ved

at overvældes med tyske Elementer.
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Men denne Fare vilde let kunne blive endnu større

under Enevoldskongerne. Som deres spændte Forhold til

den danske Adel lagde det nær for dem at give tyske

Adelsmænd en fremragende Stilling i Landet, saaledes

førte den økonomiske Politik dem stærkt til at indkalde

Fremmede . iblandt hvilke naturlig Tyskerne bleve de

rieste. Der behøvedes enten visse umiddelbare nationale In-

stinkter eller et klart Blik for den Fare. alt dette kunde

have i national Henseende, for at Kongerne skulde have

holdt den Indflydelse, der let blev Følgen af en saadan

Indvandring, indenfor bestemte Skranker, Men de natio-

nale Antipathier og den nationale Frygt gik dengang

hos Kongerne saa vel som hos Folk i Almindelighed i

en helt anden Retning. Ganske paa samme Maade som
det fremherskende Element i den svenske Nationalfølelse

var Had til Danmark og, hvad dansk var, saaledes spil-

lede Hadet til Sverige en tilsvarende Rolle i Danmark
og Norge, og ingensteds herskede det stærkere end i

den danske Kongefamilie. Kun én Følelse kunde maale

sig dermed, det var Hadet imod Gottorperne; men disses

Betydning afhang igjen udelukkende af deres Forbindelse

med Sverige. Overfor tyske Fyrster var Forholdet skif-

tende. Var det undertiden spændt eller endog fjendtligt

til nogle, var det samtidig venligt til andre. De politiske

Modsætninger, dei- her kunde være. kom derfor ikke til

at smælte sammen med det nationale, og intet skræm-

mede for saavidt fra at optage fremmede Elementer.

Paa Grund af Tysklands Splittelse opfordrede intet i de

politiske Forhold til at være paa sin Post overfor den

Indflydelse, som et større Nabofolk let kunde udøve paa

et mindre, især naar dette i mange Henseender var saa

langt tilbage som det danske. Dertil kom Indvirkning

af Slægtskabsforlnndelser med tyske Fyrstehuse, Fælles-

skab i religiøs Bekjendelse — hvad dengang ikke havde

lidt at sige — og det lette Samkvem paa det materielle

Omraade,

Under Frederik III havde tysk Sprog og Tone ved
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Hoffet en stærk Støtte i Sofie Amalie, hvis naturlige

Sprog Tysk vedblev at være til hendes Dødsdag; men
der er ikke Skygge af Grund til at tvivle om. at de

danske Mænd, der beklædte høje Stillinger under Fre-

derik III, have talt Dansk foruden Tysk ved Hoffet.

Det maa ikke glemmes, at en Mand af den gamle Adel,

Kristoffer Sehested, var Overhofmarskal i Frederik III's

tre sidste Regeringsaar. Skjønt denne Konge førte sin

Dagbog paa Tysk, og dette Sprog vistnok har ligget

ham nærmest, efter at han en Del Aar havde været Fyrst

Ærkebiskop i Bremen , saa skrev han ikke blot selv

meget godt Dansk, men Regeringssproget, medens han

var Konge, var aldeles overvejende dansk. Hans Skri-

velser til Statskollegiet vare stadig affattede paa Dansk,

det samme var Tilfældet med hans aller fleste Resolu-

tioner og med Instruxerne, hvad de saa end drejede

sig om, for de forskjelhge Kollegier. Kun gjaldt det

ikke for Krigskollegiet, der blev Tyskhedens faste Borg

under Enevælden, en Følge af, at Kongerne af politiske

(irunde, som vi tidligere have set, kom ind paa at danne

sig et aldeles overvejende tysk Officerskorps. Frederik

III selv tilhørte ved sin Dannelse og sine videnskabelige

Interesser langt mere Latinen end Tysken, og for øvrigt

førte hans videnskabelige Sans ham ved den Interesse,

han havde for islandske Haandskrifter og Torfæus's

Studier, til ogsaa at vende sin Tanke imod Nord. Den
gamle Fabel, at han ikke lod Kronprins Kristian lære

Dansk som Barn, kan intet fornuftigt Menneske mere

tro paa. De tre Hofmestre, Prinsen havde som Barn

og ungt Menneske, vare alle danske Adelsmænd, og

som man iblandt hans Lærere træffer flere dansk fødte

Mænd, deriblandt den bekjendte, netop ved dansk Na-

tionalfølelse fremtrædende Willum Lange, saaledes hørte

det med til, hvad der blev befalet disse Mænd. at de

skulde have Tilsyn med, at Prinsen lærte at tale og for-

staa Dansk. De Breve, han under en Udenlandsrejse i
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denne Tid skrev hjem til Faderen, vare, hvad der i mere

end én Henseende er betegnende, skrevne paa Dansk **).

Kristian V fastholdt da ogsau som Konge at lade

Dansk fuldstændig have Overvægten som Forretnings-

sprog. Paa Dansk ere hans Skrivelser til de forski ellige

Kollegier affattede . paa Dansk har han skrevet sine

Resolutioner i næsten alle Civilsager, i det mindste, naar

de ikke hørte under det tyske Kancelli. Selv hvor Rente-

kammerets Indstillinger drejede sig om Sager, der ved-

rørte den kongelige Del af Holsten eller Oldenburg og

Delmenhorst, resolverede han SAidvanlig paa Dansk.

Det er da ogsaa i vort Modersmaal. at Protokollerne

ere førte over de af det kongelige Sekretariat expederede

Sager, saavel som over Forhandhngerne i Konseljet om
indenrigske Forhold (fra 1690— 1695) samt over, hvad der

blev drøftet i Kommissionerne i Raadhuset. Ikke mindre

har Kristian V ført sine Dagbøger paa Dansk, og det

er i det Sprog, han har valgt at tale til sine Arvesucces-

sorer ved sine Testamenter. Ogsaa hans Chatolkasse-

regnskaber ere affattede paa Dansk, uagtet den, der

førte dem. var Mecklénburgeren Adam Levin Knuth.

Stærkest traadte den danske Side af Kristian V's Sty-

relse vistnok frem, medens (iriffenfeldt var Sjælen i alt.

Da ser man. at selv Lnstruxerne for Tyske Kancelli og

for Statholderen i den kongelige Del af Slesvig og Hol-

sten ere skrevne paa Dansk ^), ogsaa Krigskollegiet blev

der givet en Tnstrux paa Dansk. Ligesom Griffenfeldt

tik lagt Ledelsen af de udenrigske Sager under Danske

Kancelli, saaledes er ogsaa den Protokol, som han i

Gehejmekonseljet selv førte over disse Sager, skrevet

paa Dansk. Det var endelig i det samme Sprog, at der

blev korresponderet med Statsafsendingerne i Udlandet.

En Maaned efter Griffenfeldts Fald blev Tysk Sproget i

Konseljets Protokoller, naar det drejede sig om uden-

rigske Sager, en Følge af, at nu tyskfødte eller tysk-

talende Mænd kom til at spille Hovedrollen i den uden-

rigske Ledelse, Holsteneren Fr. Ahlefeldt, den i Tysk-
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land fødte Biermann-Elirenschild og den utvivlsomt

paa Tysk uddannede Slesviger Thomas Jessen. Men
udenfor dette og det militære Omraade bevarede Kri-

stian V's Regering sit danske Præg, og det var ogsaa

langt overvejende danske Mænd, som dannede Embeds-

mændenes og Diplomaternes Kreds. At Kongen tillige

brugte Mænd fra den kongelige Del af Hertugdømmerne

som den nys nævnte Ahlefeldt, Konrad Reventlow og Tho-

mas .Jessen, var fuldstændig i sin Orden, da de ligesaa

godt vare hans Undersaatter som Mænd, der vare fødte

i et af Kongerigerne*). Af Udlændinge have næppe

andre spillet en Rolle blandt hans fremragende politiske

Raadgivere end Biermann og Plessen.

Sammen med, hvad der saaledes for Kristian V's

Vedkommende peger i dansk Retning, kan stilles, at da

han 1692 udstedte Instrux for Hofprædikanten hos

Kronprins Frederik paa dennes Rejse i Udlandet, og

1695 og 1696 for Hofprædikanterne hos de yngre Søn-

ner Kristian og Karl i en lignende Anledning, befalede

han hver Grang, at der skulde prædikes paa Dansk og

holdes Morgen- og Aftenbøn paa Dansk for Prinserne,

ogsaa skulde Prædikanterne forrette Altergang for dem

paa Dansk, hvorimod de skulde „betjene" dem af Prin-

sernes Følge, der ej vare det danske Sprog mægtige, med
Sakramentet paa Tysk^). Omtrent samtidig med den

sidste af disse Instruxer bød han, at Prins Karl fra nu

af skulde ophøre med at læse i Biblen paa Tysk, han

skulde gjennemgaa den danske Bibel, læse et Kapitel

deraf Morgen og Aften og oversætte det paa Latin,

*) Det var da ogsaa i en Skrivelse fra Kigsraadet til Frederik

III 3 Maj 1648 erkjendt, at „Holster... ikke- kunde saa vidt

regnes for Fremmede eller Tyske", og Gunde Rosenkrantz

skrev i sin Apologi fra omtrent 1665 : „De, der stamme fra

Holsten, Slesvig, Norge, kalder jeg ikke Fremmede, de have

ikke samme Fædreland, men samme Herre og ere knyttede

til os ved Slægtskabs Baand" (Chr. Bruun anf. St. S, 86

og 130).
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hans Hofprædikant maatte kun tale Dansk og Latin

med ham*).

Skjønt Kristian Vs Dronning Charlotte Amalie

var tysk af Byrd. stod hun for Datidens varmt følende

danske Forfattere som den. der elskede haade Folk og

Sprog her hjemme. Paa den Maade har Kingo skildret

hende i sin Tilegnelse til hende af sit ,.Aaudelige Siunge

Koors^anden Part (1681), hvorhan priser hende som den, der

,.med en fri og fuld Kjærlighed ikke alene elsker vort Lands

Folk, men ogsaa vort Sprog" ; saaledes har Henrik Ger-

ner opfattet hende, naar han ved at tilegne hende sin

Postil (1684) ikke blot har nævnet hende ,. Landsens

Moder og de Danskes Elskerinde*', men ogsaa har talt

om, at Dansk var hende saa kjært som hendes Fædrene-

maal. og at hun baade læste, hørte og talte Dansk.

Det har ogsaa været den samme Mening om hende, der

bragte Peder Syv til at tilegne hende sine Kæmpeviser/-')

Og nu den Kvinde, som stod Kongens Hjærte nærmest,

hans Elskerinde Sotie Amalie Moth. hun var dansk, og,

hvis man kan slutte fra hendes Broders, Oversekretærens

Kjærlighed til Dansk, har Tonen i hendes Kreds været

god dansk.

Alt dette tyder ikke paa nogen udansk Aand ved

Kristian V's Liv og Styrelse. Intet kunde være uret-

færdigere end at tiltro ham et udansk Sind. Men dog

styrkede netop hans Regering stærkt Udviklingen af de

tyske Elementer i Samfundets øverste Kredse. Vi have

tidhgere nævnt disses Fremtrængen ved den høje Adel,

han grundede af Grever og Baroner, og hvad vi have

set om hans Udvikling af Hærvæsenet i det Spor, hans

Fader havde betraadt. me'd et overvejende tysk Officers-

korps og hvervet Mandskab, pegede i den samme Ret-

ning. Jo stærkere Kongens militære Passioner vare,

desto mere kom ogsaa adskillige af de tyskfødte Gene-

raler til at høre med til hans Omgangskreds. Men for-

uden dem var det netop Tyskere, der havde den højeste

Plads i hans Hjærte som hans Omgangsvenner, fremfor
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alle Mecklenburgerne Hahn og Knuth. af hvilke den

sidste først døde kort Tid før hans Død. Ogsaa Kon-

rad Reventlow, der sædvanlig var vel set af ham, tilhørte

som født Holstener tysk Nationalitet. Ligesom Tyskeren

Kørbitz i den meste Tid under Frederik III havde staaet

i Spidsen for Hofvæsenet, saaledes træffe vi en anden

Tysker, H. O. v. Winterfeldt under Kristian V efter-

haanden som Overskjænk, Overstaldmester og Overhof-

marskal. Under saadanne Mænds Ægide er aabenbart

Hofpersonalet blevet fyldt med Tyskere. Hvor varmt

Kingo og Gerner end have talt om Dronning Charlotte

Amalies Kjærlighed til Dansk, saa har utvivlsomt Tysk

ligget hende meget nærmere; det var i det mindste det

Sprog, hvori hun gav sine Forpagtere Ordrer.^")

Ved højtidelige Lejligheder bevarede Dansk endnu

sin Plads som Statens officielle Sprog. Man ser ikke

blot, at ved fremmede Ambassadørers Audienser svare

Kongen og Dronningen paa Dansk, men ogsaa at Daabs-

handlinger og Brudetaler holdes paa Dansk ved Hoffet,

saaledes da Frederik IV som Kronprins 1695 blev viet

til den mecklenburgske Prinsesse Louise, der næppe

forstod et Ord Dansk*). Da Wismar var bleven erobret

i December 1675, og Kristian V strax efter Overgivelsen

lod holde Gudstjeneste i Byens Hovedkirke for at takke

Gud, var det paa Dansk, den fandt Sted.^^) Men ved

Siden af slige Træk er der Exempler nok paa, at Ty-

sken blev stillet sideordnet med Dansk. Ved Kristian V's

Ridderakademi i Kjøbenhavn, hvis første Oberhofmester

var Tyskeren Schindel, skulde der hver anden Dag hol-

des Andagt paa Dansk, hver anden Dag paa Tysk; man
træffer, ligesom for øvrigt allerede i Tiden før Enevælden,

en tysk Hofprædikant ved Siden af den danske, og om
end Kristian V i hin oven nævnte Instrux fastsatte, at

*) Efter Chr. Bruun: Gunde Eosenkrantz S. 94 havde det

samme været Tilfældet, dengang Kristian V selv som Kron-

prins var bleven viet til Charlotte Amalie.
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Prins Karl alene skulde læse den danske Bibel, saa se

vi dog af denne samme Jnstrux. at han tidligere havde

læst den tyske; det var denne, ved hvilken han først

havde faaet sine religiøse Kundskaber. Da Kongen ord-

nede Opdragelsen for Kronprins Frederik ved den In-

strux. han i den Anledninp: udstedte for Michael Vibe

som Prinsens Oberhofmester. nævnede han Tysk side-

ordnet med Dansk som de to Sprog, hvori Prinsen tor

nemmehg skulde øves, og selve Jnstruxen var ati'attet

paa Tysk, uagtet Michael V^ibe var dansk. I god Konse-

kvens hermed vilde Vil)e ej heller have en af Thomas
Hartholins Sønner til Lærer for Prinsen, fordi han kun

talte „meget lidt Tysk".'^) I det mindste en af Frede-

rik IV's Lærere, Kristian Cassius. var da ogsaa en Ty-

sker. Hos selve Kong Kristian brød Tysken idelig frem

ved Siden af Dansken; det ser man af hans forskjellige

egenhændige Optegnelser. Han kan i den samme Memo-
lial gaa over fra det ene Sprog i det andet. Ja, ved enkelte

Jiejhgheder slaar Tysk endog Dansk af Marken som ofticielt

Sprog. Hvilket paafaldende Indtryk gjør det ikke i saa Hen-

seende at se en tysk Indskrift blive sat paa den Pyra-

mide, Kongen lod rejse paa Toppen af Dovre. da han

red over dette Fjæld 1685. Latinen plejede ellers endnu

at bruges til slige Indskrifter. Da den her maatte vige,

var det ikke for Dansken, men for Tysken. Man kan

hermed sammenstille en saadan Smagløshed som den.

at fiere af de Mænd, der bleve gjorte til danske Adels-

mænd under Kristian V, tik tyske adelige Navne. Saa-

ledes blev Jens Toller 1676 adlet under Navn af Kosen-

heim, Konrad Biermann kom til at hedde Ehrenschild.

Hans Hansen blev omdøbt til at hedde Rosencreutz og

.
I ohan Henrik PaulH tik Navnet Rosenschild. Det var, som
man ser, i den Henseende ganske hgegyldigt. om den.

der blev adlet, var at tysk eller dansk BjTd.

Under disse Forhold blev Hotiet det ene Hoved-
arnested for Tyskeriet. ligesom Hæren var det andet.

Det tyske Sprog havde en altfor stærk Støtte i den
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Mængde tysk fødte Mænd, som færdedes i Slottets Sale

og Gemakker, til at det ikke som Hofsprog skulde

overfløje Dansk. Vistnok var det et Held, at det paa

en anden Kant havde en farlig Rival. I tidligere Tider

havde Latinen, i det mindste ved visse Lejligheder, ind-

taget en saadan Plads, og den kunde endnu undertiden

gjøre sig gjældende. Man ser saaledes, at da Kristian

Vs Bidderakademi blev aabnet 1692, holdt Grev Kon-

rad Heventlow ved den da stedfindende Højtidelighed

„en meget smuk Tale paa Latin" ^^). Men sligt hørte

til Sjældenhederne, og som Konversationssprog saa vel

som i Breve trængte Fransk sig frem med en overvæl-

dende Styrke allerede fra Frederik III's Tid, en Virk-

ning af den overlegne Stilling, Frankrig dengang indtog

paa alle Omraader. Den franske Ambassadør Terlon

udtalte i et Brev til Ludvig XIV, at Frederik III's

Sønner og Døtre talte Fransk, som om de vare fødte i

Louvre. Ret karakteristisk er det ogsaa, at Frederik III

ved Siden af sit latinske Valgsprog: Dominus provi-

débit tillige havde det franske: Chacun å sou tour, og

at ogsaa Sophie Amalie havde et fransk Valgsprog: En
dieu mon esxjérance^^). Idet det blev Mode at se hen

til det franske Selskabsliv som det elegantest udviklede,

udtalte H. H. Ahlefeldt en Del Aar senere (1691) i en

Memoire til Kongen om Kronprinsens paatænkte Uden-

landsrejse, at Frankrig var det Land, hvori Prinsen bedst

kunde vinde de for ham „geziemende Qualiteten" , da

Franskmændene ved deres fine Selskabsliv og især ved

deres „Vivacitet" overgik næsten alle andre ^^). Ved de

Rejser, som Kristian V's Sønner gjorde, indtog da ogsaa

Opholdet i Frankrig en fremragende Plads. Her hjemme
fik Fransken forøget Fodfæste ved Hoffet baade ved

franske Skuespillere og ved en fransk Hofpræst*). Som

*) Kristian V's Dagbog 1693 fortæller, at den 16 November
blev der første Gang holdt fransk Prædiken ved Hoffet, og

at der skulde holdes en saadan hver Torsdag (Grehejmeark.

Aarsb. VII, 64).

Daumark-Norge 1660—1720. II. 5
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Gudstjenestesprog naaede Fransk vistnok aldrig op paa

8iden af Tysk. Derimod indtog det en med dette jævn-

byrdig Plads ved Hoffets Theaterforestillinger, Der blev

givet franske iSkuespil ligesom Balletter og Operaer med
tysk Text. Kun som en ren Undtagelse nævnes 1691

en dansk Komedie opført ved Hoffet i gammel Stil af

„Skolepersoner" ^^). En saadan Forestilling skulde visse-

lig ikke tjene til at opretholde det danske Sprogs Vær-

dighed. Hvor vidt Fransk trængte frem, viser ogsaa et

saadant lille Træk, som at den flere Gange omtalte

engelske Diplomat Vrigny, da han i et af Frederik V's

første Regeringsaar kom til Danmark, traf franske Navne
satte over Hestenes Baase i den kongelige Stald *').

Det slutter sig nøje til alt dette, at det mere og mere

gjaldt som et Tegn paa god Tone i den fine Verden, at

Folk skrev hinanden til paa Fransk. Man kan ganske

vist faa en saa forbavsende Meddelelse . og det fra en

aldeles paalidelig Kilde, som den, at Kristian V's Ynd-

ling A. L. Knuth ikke forstod Fransk nok til , at det

kunde nytte at skrive til ham i dette Sprog; men det

maa opfattes som et rent Særsyn, et Bevis paa, at denne

^land fattedes fin Dannelse ^^). Om det saa var to

Brødre som de tysk fødte Kristian og Hugo Lente,

skrev de altid hinanden til paa Fransk, ogsaa Statsmænd

som Vibe. Plessen, Jessen og Brandt brugte det i deres

Breve og saaledes mange andre, hvad enten de vare af

tysk eller dansk Fødsel, og hvad enten det gjaldt For-

retningssager, eller de skrev Breve i let Konversations-

tone. Saadanne Breve som de, Povl Løvenorn og den

som. Støvringgaard Klosters Stifterinde bekjendte Fru

Harboe ^^) vexlede med hinanden , ere et slaaende Vid-

nesbyrd om, med hvilken Lethed og Frihed Datidens

Mennesker i de højere Kredse kunde bevæge sig paa

Fransk. Det Exempel, som saa stærkt blev givet fra

dette Samfundslag paa at tale og skrive Fransk, smit-

tede ogsaa ud over det. Lad saa være, at det er en
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Overdrivelse, naar Falster i sin 1721 udgivne Satire:

„Damers alamodiske Livsregler" skriver:

Se Tysk og Fransk, det kan jo hver

Skjærslip og Soldemager,

saa vilde han aabenbart ikke have brugt et saadant Udtryk,

hvis ikke Kundskab til Fransk saavel som til Tysk havde

været almindelig udbredt. Dermed passer det ogsaa

godt, at Tøger Reenberg, da han ved et Digt anbe-

falede sin Søn til at blive ansat i tysk Kancelli, lod et

Vers indeholde følgende:

Hos mig var kun Latinen fal —
Vor Ungdom heller (som er sært)

Af franske Varer roser,

End kjendes ved at have lært

En Snes latinske Gloser '^°).

Vistnok maa man ikke gjøre den Rolle, Tysk saa

vel som Fransk spillede under Kristian V, større, end

den virkelig var; man maa ikke tro, at Atmosfæren ved

Hoffet var helt tysk-fransk. Mænd som Hahn og Knuth,

hvem man kan opfatte som udprægede Exempler paa

tysk fødte Hofmænd, baade forstode og skrev Dansk^^)

En saadan Brevvexling som Grev Konrad Reventlows,

indeholder adskillige danske Breve, ikke alene fra Mænd.
der som Forvaltere og i andre underordnede Stillinger

vare knyttede til ham, eller fra Gejstlige og overhovedet

fra Mænd i jævne Livsvilkaar; men ligesom Reventlow-

selv skriver til Kingo paa Dansk, saaledes faar han
Breve paa Dansk, dels — selvfølgelig, kan man sige —
fra Niels Juel, dels fra Medlemmer af den endnu

halvtyske Familie Schack og fra en halv Udlænding

som Konstantin Marselis, dels endelig, og det er endog

paafaldende, fra en helt tysk Mand som Stiftamtmand

Winterfeldt i Odense*). Saadanne Træk kunne pege

paa, at det er gaaet stærkere med Daniseringen af visse

Om nogle flere Exempler paa Brug af Dansk i Breve til

Reventlow kan ses Henvisningerne til dette Kapitel Nr. 22.
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indvandrede Slægter, end man i Almindelighed tror.

Hvor fuldstændig Mænd af en berømt holstensk Slægt,

der endnu stod med det ene Ben i sit Stammeland.

kunde blive danske, vise Ryttergeneralerne og Godsejerne

Johan og Jørgen Rantzau. De vare ikke blot af Tænke-

maade saa gode danske Mænd som nogen af de gamle

Slægter, men de holdt ogsaa mest af at skrive paa Dansk,

det vise blandt andet deres Rapporter til Kongen^').

Om end slige Træk. saa vel som hvad der ovenfur

er sagt om Kristian V personlig, ere et ret mærkeligt

Vidnesbyrd om det danske Sprogs Modstandskraft, kunne

de ikke svække Vægten af den Kjendsgjerning, at de

fremmede Elementer vare ved at faa Overtaget i de

højere Samfundslag paa denne Konges Tid. Det er et

paafaldende Tegn paa, hvor stærkt Mænd i høje Stil-

linger kunde sætte sig ud over Kjendskab til Landets

Sprog, naar Feltmarskal Wedel 1699 i et Brev til

Konrad Reventlow klager over. at der ingen tysk Guds-

tjeneste fandtes i Kristiania. Det var ham nemlig saa

godt som ikke muligt at følge en Prædiken „in nordi-

scher Sprarhe" 2*). Ja, man kan endog se den ene af

Brødrene Lente, Hugo. skrive til sin Broder Kristian,

at denne ikke af sproglige Grunde skulde lade sig af-

holde fra at soge et Stiftamtmandsembede i Danmark,

da det ingenlunde var nødvendigt at kunne godt Dansk
for at være {Stiftamtmand, det havde han fra sikker

Kilde").

Var det end heldigt i national Henseende, at de

to fremmede Sprog ligesom delte Herredømmet i de

højere Kredse, i Stedet for at Tysk ellers vel sagtens

havde faaet det alene, led ikke blot vort Modersmaal
ved nu at blive forfransket, efter at det i Forvejen var

fortysket eller til det karrikaturagtige spækket med la-

tinske Ord; men Nationens Ære og Selvstændigheds-

følelse krænkedes ved alt dette fremmede Uvæsen, hvad

enten det var fransk eller tysk. Om end Kristian V
utvivlsomt har følt sig som Dansk, blev dette nok saa

J
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meget en politisk som en national Følelse, og han kom
under Indflydelsen af sine helt eller halvt tyske Omgi-

velser bort fra at føle en saadan Kjærlighed til Folkets

nationale Liv og Udvikling, at den kunde have raadet

Bod paa hans mangelfulde Aandsdannelse og givet ham
Interesse for Aandslivets Fremme hos Danske og Nor-

mænd. Men det er ikke blot et Lands Konge, der har

Pligter i saa Henseende, det gjælder alle dem, som ere

saaledes stillede, at de kunne støtte de aandelige Inter-

esser, særlig dem, der ved Byrd, Rigdom og Indflydelse

indtage en høj Plads i Samfundet. Det var den store

nationale Skavank, som Udviklingen i anden Halvdel af

17. Aarh. førte med sig, at Hof og Adel som fremmede

ved Oprindelse og Dannelse ikke havde Anelse om, at

de havde Pligter imod den Nation, hos hvem de havde

været saa ivrige for at fæste Bo. Personlig kunde ad-

skillige af dem være brave Mænd, der ikke blot havde

en Følelse af deres Pligt imod Kongen, men ogsaa af

Pligten imod Staten og imod den enkelte, som stod i

Afhængighedsforhold til dem. For hvad der var dansk

eller norsk i national Henseende, havde de ingen Følelse.

Oven i Kjøbet fulgte den Ulykke hermed, at den

udenlandske Tone, der trivedes i Læ af alt dette, ogsaa

smittede iblandt Landets egne Sønner. De saa, at de

for at hævde deres Plads ved Hoffet og i Hæren vare

nødte til idelig at aflægge deres eget Sprog, de havde

Indtryk af, at det baade var god Tone og vakte Vel-

vilje, naar de talte Tysk eller Fransk. Hvad Under da,

at de holdt det for en Hovedsag, ved deres Børns Op-

dragelse at lægge Vægt paa, at disse først og fremmest

hk Færdighed i at bruge de fremmede Sprog. Deraf

den Uskik, at Fran^aiser og tyske Hovmestre bleve

Lærere for deres Børn, og disse derved fuldstændig for-

kvakledes med Hensyn til Brugen af deres eget Moders-

maal,

Ogsaa Udlændinger bleve slaaede ved det paafal-

dende i de fremmede Elementers stærke Indtrængen.
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Molesworth fældede som Kesultat af sine Iagttagelser

her den Dom. at Landets egne Sønner vare mindre

agtede af Regeringen end de Fremmode og havde mindre

let end disse ved at faa Embeder ^''j. Men endnu langt

stærkere udtalte Vrigny sig en halv Snes Aar senere.

Han fremhæver i sin Rejsebeskrivelse Modsætningen

imellem de Danskes Storhed i fordums Tid. da de som

Vikinger udbredte Skræk rundt omkring, og saa nu, da

de ikke vare Herrer i deres eget Hus. „Tyskerne", siger

han, „danne i Virkeligheden Nationen {le rorps de Ja

nation) eller i det mindste Adelen, de eje de bedste

Landejendomme og beklæde de bedste Embeder. De
Forbindelser, som Fyrsterne idelig ved deres Ægteskaber

have knyttet med forskjellige Hoffer i Tyskland, have

trukket Sværme af Tyskere til Landet, hvor de danne

mere end de tre Fjerdedele af Hoffets Personale. At

hedde Dansk er det samme som at være Gjenstand for

Kingeagt" ^'^.

Det var i Frederik IV's første Regeringsaar, at

Vrigny var her i Landet og fik dette Indtryk. Og
ganske vist betegner Frederik IV's Styrelsestid i flere

Henseender et Skridt videre frem paa Tyskhedens Bane.

Det er det sørgelige og forargehge, at Enevælden i sti-

gende Grad fik dette tyske Præg. Der er raaaske ikke

blevet talt mindre Dansk ved Frederik IV's Hof end

ved Kristian V's ; men han selv var langt mere tysk end

Faderen. Strax fra hans Regerings første Dage møder

man det tyske Sprog i hans egenhændige Optegnelser.

Faderens dansk skrevne Testamenter lader han oversætte

paa Tysk og forsyner dem med Paamindelser til sine

Efterfølgere, der vare affattede i samme Sprog. Da han

to og tyve Aar senere selv skrev sit politiske Testamente,

skete det hgeledes paa Tysk. Medens hans Faders

Chatolregnskaber vare skrevne paa Dansk, ere hans paa

Tysk, og uagtet han visselig mange Gauge har givet

sine Resolutioner paa Kollegiernes Betænkninger paa

Dansk, uagtet man kan finde Optegnelser af ham

1
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paa samme Sprog, spiller Tysk den aldeles overvejende

Rolle i alt, hvad der findes fra hans Haand. Der kan
ingen Tvivl være om, at det var dette Sprog, der faldt

ham naturligst i Pennen som paa Tungen. Selve Val-

get af hans nærmeste Raadgivere havde næppe noget

hermed at gjøre, thi ved Siden af Mænd af holstensk

og mecklenburgsk Byrd hørte i den Del af hans Rege-

ring, der ligger før den nordiske Krigs Slutning, ogsaa

dansk fødte Mænd, Otto Krabbe og Kristian Sehested

af den gamle danske Adel og Ditlev Vibe, Søn af den

under Kristian V adlede Michael Vibe , til de vigtigste

Medlemmer af hans Konselj , ligesom Admiral Gabel,

der selvfølgelig maa gjælde for en helt dansk Mand,

havde adskilhgt at sige hos ham. I Tiden fra 1708 til

1720 maa Vibe nævnes som den, hvis Raad gjaldt

mest hos ham. Det kunde endog opfattes som et ret paa-

faldende Træk i dansk Retning, at han lod Kristian

Sehestedt staa i Spidsen for det tyske Kancelli, en Følge

af, at dette dengang ligesom endnu adskillige Aartier senere

havde de udenrigske Sager under sig. Men selv om disse

Mænd saa vel som andre af dansk Nationalitet mere eller

mindre sjælden have skrevet Kongen til paa Dansk, saa

faar Tysk ogsaa Overmagten i Skrivelserne til ham.

Det gjør et pinligt Indtryk at se to danske og virkelig

dansk følende Mænd som Otto Krabbe og Kristian

Sehestedt under Kongens Fraværelse paa hans Uden-

landsrejse 1708— 1709, da de ledede Regeringens daglige

Gang her hjemme, tilsende Kongen Indberetninger paa

Tysk. Man møder da ogsaa dette Sprog tiest i Kon-

seljets Skrivelser til ham. Hvilken Magt det fik i de

højere Kredse selv udenfor de mange tysk fødte Mænd
i disse, kan man blandt andet se af, at Kristian

Gyldenløve, da han 1701 oprettede Gisselfeld adelige

Jomfrukloster, affattede Fundatsen paa Tysk. Det er

saa meget mere forbavsende, som denne Fundats ved at

indskrænke Adgangen til dette Kloster til saadanne

Adelige, der vare af dansk og norsk Byrd, er skrevet i
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en tydelig national Aand*). Naturligvis bærer Frede-

rik IV personlig Ansvaret for denne de tyske Elementers

Viext; men det falder ogsaa for en Del tilbage paa Kri-

stian V og hans Hof. Den værste Frugt, som dettes

udanske Væsen og Tone satte, var, at Sønnen blev

afgjort mindre dansk i Tale og Skrift, end Faderen

havde været.

Langt mere berettiget end Optagelsen af de mange

Fremmede ved Holfet og i Hæren var Indkaldelsen af

Udlændinger for at faa Industri og Handel i livligere

(jang. Skjønt det var de franske Keformerte, Regerin-

gen mest arbejdede paa at faa ind i Landet, førte For-

holdenes Udvikling naturlig til, at det blev fra Nord-

tyskland, Hovedmassen af fremmede Haandværkere kom.

Men hvor nær det end laa at støtte saadanne Mænds
Indvandring, kom ogsaa dette til at forøge den Fare

for dansk Nationalitet og Folkeliv, der laa i de tyske

Elementers Fremtrængen øverst oppe i Samfundet. Vi

have set, at allerede inden Enevældens Indførelse Tysk

stærkt havde faaet Indpas hos en Del af Middelklassen.

Idet Strømmen Syd fra tiltog i Styrke, havde det til

Følge, at tyske Ord ikke blot bleve almindeligere end

nogensinde i de forskjellige Haandværkeres techniske

Udtryk, men ogsaa kom i Brug som Betegnelse for

Haandværkerne. Man talte nu om Garvere, Sadelmagere

og Feldberedere o. s. v. Borgerstanden var visselig

stedse aldeles overvejende sammensat af danske Ele-

menter. Det vise Skattelisterne fra hine Tider paa det

klareste ligesaa vel som Fortegnelserne over dem, der

havde taget Borgerskab, og Haandværkslavenes Med-
lemmer. Der har stedse fundet Indflytning Sted fra

Landet til Byerne og derved altsaa ligesom en stadig

dansk Rekruttering. Men man kan dog tillige se. at de

*) Det hedder utrykkelig „doch keine fremde, nur von Seeland,

Jiitland , fiinen und Norwegen" (Rasmussen: Opteg-
nelser om Gisselfeldt S. 186).
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indvandrede Tyskere ingenlunde vare faa. Dels ved

egen Dygtighed , dels ved at gifte sig ind i de bedre

stillede danske Familier naaede saadanne Fremmede
ikke sjælden frem til at indtage en ret betydelig Plads

i Byerne her hjemme. Man kan træffe Borgmestre og

Raadmænd af tysk Byrd i jydske Kjøbstæder*). Naar

der blev holdt tysk Gudstjeneste foruden i Kjøbenhavn

ogsaa i forskjellige mindre Byer, var det ikke alene

Tyskerne af Garnisonerne, som søgte den, men ogsaa

tysk fødte Borgere fra selve Byerne, som foretrak at

overvære en Gudstjeneste i deres Modersmaal fremfor i

det tidt kun ufuldstændig lærte danske Sprog ^^). Strax

i Enevældens første Aar klagede Præsterne i Kjøben-

havn over, at „deres Sogne daglig forringedes og mærke-

hgen aftog, formedelst mange og fast de bedste Huse i

Sognene beboes enten af tyske Folk eller af Danske,

som sig med Tyske i Ægteskab begiver, hvilke fast alle

den tyske Kirke skal søge" ^^). Dette Forhold var sand-

*) Med Hensyn til Befolkningsforholdene i Byerne i hin Tid

henviser jeg særlig til Mandtallene i Anledning af en Del

af Krigsskatterne fra Frederik IV's Tid. Man se ogsaa

Listen over dem, der havde taget Borgerskab i Aarhus i det

her omhandlede Tidsrum, i Hiibertz: Aktstykker ved-

kommende Staden og Stiftet Aarhus 2den Del S.

330 ff. Jvfr. O. Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs
Tid, hvoraf det fremgaar, at af dem, der fra Indland og

Udland i Aarene 1724—1727 flyttede til Kjøbenhavn, vare de

15 Procent fra Tyskland. Det tør vel antages, at Forholdet

har været omtrent det samme i den nærmeste Tid før 1720.

Den Fortegnelse, som Nielsen sammesteds S. 275 har givet

over Lavenes Sammensætning af Mestre, Svende og Lær-
linge 1724—1727, viser, at der iblandt Læredrengene vare

paafaldende faa tysk fødte; og da det vel tør antages, at

Mestre og Svende overvejende ere blevne rekrutterede fra

Læredrengene, kommer man til det Besultat, at de danske

Elementer langt have havt Overvægten i Lavene. Med Hen-

syn til Borgmestre og B,aadmænd af tysk Byrd se O. Fabri-

cius: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie

S. 457.
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synligvis endnu mere fremtrædende i Slutningen af det

Tidsrum, hvorom her tales. Og Tysklieden smittede

selve de Danske. Det var i denne Tid. at mangfoldige

danske og norske Familienavne undergik en Omdan-

nelse i tysk Retning ved Orahytningen af k med ch

eller ved en fuldstændig Forandring, som naar „Smed"

blev til „Schmidt" o. s. v. Man var i den Grad under

Indflydelsen af det fremmede, at man syntes, det gav

Navnene et vist fornemt Sving, naar de tik et halvt

eller helt udenlandsk Præg. Det var under en anden

Form noget hgnende som. naar man tidhgere latiniserede

sine Navne.

Om muligt endnu mere forbavsende er det dog at

høre, at danske Haandværkere kunde falde paa at bruge

vSkilter med tysk Paaskrift ^°). et tydeligt Vidnesbyrd

om. hvor almindelig udbredt Kundskaben til Tysk maa
have været i Byerne, og om at Digteren Falster kunde

have nogen Grund til at sige. at hver Skjærslipper og

Soldemager forstode det*). Ja, Folk kunde endog for-

falde til paa den smagløseste Maade at blande Tysk i

deres Tale. blot for at give sig et Præg af større Dan-

nelse. Vi huske Spottegloserne i „Barselstuen" over

hende, der havde Gravsted i den tyske Kirke og derfor

talte Tysk i følgende Stil: „Willet Ihr so snart gaaen".

Det ligger i Sagen selv, at den fremmede Indvan-

dring maatte faa langt mindre Betydning i Norge end

i Danmark. Ganske vist have adskillige Udlændinger

nedsat sig i visse norske Kjøbstæder, dels som Industri-

drivende, dels og sikkert i endnu højere Grad for at

virke som Handelsmænd. Bergen fremfor alle andre

Byer havde, som vel bekjendt, Aarhundreder igjennem

huset en talrig Koloni af tyske Kjøbmænd, der med
deres underordnede Personale dannede de „Kontorskes-

ejendommelige Samfund, og Holberg sammenlignede
denne sin Fødestad, saaledes som han kjendte den i sin

*) Se ovenfor 8. 67.
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Barndom og tidligste Ungdom, med „Noæ Ark. hvorudi

der ere alle Slags Kreaturer;" „thi," siger han. „Folk

fra alle Verdens Kanter strømme did hen, sætte sig der-

ned og forene sig med Indbyggerne". Men netop i

denne Tid gik det. som tidhgere omtalt, stærkt tilbage

for de Kontorske, og ligesom Danmarks Beliggenhed

tæt op til Tyskland naturlig havde til Følge, at den

jævnlige Indflytning fra dette Land af alskens Haand-
værkere blev ulige stærkere end for Norges Vedkom-
mende, saaledes gjorde den livlige Forbindelse, som
Trælasthandelen og Fiskeudførselen skabte imellem de

norske Kjøbstæder og de to vestlige Handelsfolk. Eng-

lænderne og Hollænderne, at Berøringen med de uden-

landske Elementer fik en mindre ensidig Karakter der-

oppe end i Danmark. Og, hvad der var en Hovedsag.

Norge kom her til at føle — som for øvrigt ogsaa paa

flere andre Maader — . at det kunde have sine gode

Sider at ligge fjærnt fra Regeringens Sæde. Det slap

for at have et saadant Arnested for Fortyskning og

Forfranskning indenfor sit eget Omraade, som det. Hoffet

og det fine Selskab dengang var i Danmark. Kampen
imod de unordiske Elementer blev som en Følge af

disse forskjeilige Forhold ulige lettere for Normændene
end for de Danske.

At dvæle nærmere ved den for det danske nationale

Liv truende Fare, som laa i denne Udvikling, er over-

flødigt. Det er klart, at Ansvaret for denne i en ikke

ringe Grad falder paa de første Enevoldskonger. at de

trods al den Følelse, de paa deres Vis nærede for deres

Stats Ære og for saa vidt ogsaa for. hvad der var

dansk, dog ingen Forestilling havde om, at netop baade

denne Statens Ære og Hensynet til dens indre Styrke

krævede, at de i Stedet for ved eget Exempel og Valg

af Omgivelser at begunstige det fremmedes Væxt skulde

søge at støtte, hvad der kunde styrke det nationale Liv

i Rigerne. Man tager næppe Fejl, naar man stiller

denne Blindhed hos dem i Forbindelse med den Mangel
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paa højere Sving, der i det mindste karaktiserede Kri-

stian V og Frederik IV og gjorde, at de fattedes al

Tanke om den Betydning, det aandelige har til at give

et Folk Kraft. Naar det har været de første Enevolds-

kongers store Fortjeneste, i deres udenrigske Politik

haardnakket at arbejde paa at bringe hele Slesvig under

den danske Krone, naar de her have ført en national

Politik, saa varsler de tyske Elementers stærke Frem-
trængen ved Hoffet, ved Hæren og i Adelskredsene saa

vel som den Kjendsgjerning, at Tysk mere og mere

blev Kongernes eget Sprog, kun ilde om, at den natio-

nale Politik udadtil vilde komme til at staa i Forbin-

delse med, at der blev værnet om den danske Nationa-

litet i Sønderjylland og her gjort Ende paa en Tingenes

Ordning, som en Slesviger 1704 havde skildret ved de

Ord : „I mit Fædreland er Dansk Folkesprog ; men Præ-

dikenerne og Katechisationerne blive for det meste holdte

paa Højtysk. Hvilke Frugter ere deraf at vente; hvilken

Opbyggelse at haabe?" ^").

Men det er dog ingenlunde blot Ligegyldighed for

dansk-norsk Nationalitet og Sprog, der betegner Dati-

dens Udvikling, og man kan ej heller bestemme

Nationalfølelsen i hin Tid som indskrænket til Had imod
Svenskerne. Der er med Rette blevet gjort opmærksom
paa, at i denne Tid. der saa Visen „Danmarks dejligst

Vang og Vænge" fremkomme som et Vidnesbyrd om,

at Nationalstemningen hos Folkets Mænd ogsaa kunde
vende sig imod Syd og se Faren fra den Kant, hvor

Ledet var af Lave, at i den var ogsaa Sansen for Mo-
dersmaalet i tydelig Udvikling. Man kan ganske vist

læse hos Molesworth. at de Danskes Nationalitetsfølelse
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var saa svag, at de af dem, som rejste i Udlandet, hel-

lere vilde sige, at de vare fra Holsten, end at de vare

fra Danmark, fordi de holdt det for hæderhgere at være

fødte i de Landskaber, der hørte til det tyske Rige,

end i de andre Dele af Staten. Men naar man husker

paa, hvor lidt Moiesworth havde Lejlighed til at komme
i Berøring med stort andre end de quasi Danske, der

i de højere Kredse stærkt lod sig smitte af Tyskheden

eller i Virkeligheden selv vare Holstenere eller tyskta-

lende Slesvigere, vil det indses, at en saadan Udtalelse

kun har liden Vægt. Finder man endogsaa i et bittert

satirisk Skrift fra 1731 nogle Ytringer, som pege i en

lignende Retning, skal der dog adskilligt mere til for at

gjøre den Sætning trolig, at Folk i Danmark i Alminde-

lighed hellere ønskede at gjælde for Tyskere end for

Danske *).

En anden Sag er det, at der var saa megen for-

argelig Tyskhed, at den kunde berettige til at fremstille

den i et grelt Lys for at vække Folk til at ryste den

af sig. Netop en saadan Vækkelse var det, de Mænd
stræbte at kalde til Live, som i denne Tid vare Moders-

maalets varme Talsmænd. Det var naturligvis først og

fremmest Følelsen af det danske Sprogs og den danske

Nationalitets Tilsidesættelse, de vilde give Luft. Højst

betegnende er det saaledes at se en Mand. der

stod Griffenfeldt nær, den oftere nævnte Landsdommer
Villum Lange, strax efter Kristian V's Tronbestigelse,

*) Det bekjendte Sted i Jean de France, hvor Esben siger

„Jeg er ikke født her Landet, det er kun mine Fjender,

som siger saadant. Jeg er født over ti Mile sønden for

Randers, hvor vi ere ansete som Lemmer af det hellige ro-

merske Rige, saa at jeg er hellere romansk end dansk",

indeholder, hvis man overhovedet efter den Forbindelse,

hvori det staar, kan tillægge det nogensomhelst Betydning,

utvivlsomt kun et Udfald paa Slesvigerne, hvem Holberg

jævnlig var paa Nakken af, men umulig paa de Danske i Al-

mindelighed.
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da Griffenfeldt var bleven Overgehejmesekretær, tilskrive

ham et Lykønskningsbrev, hvori han udtaler sin Forvis-

ning om. at han som en oprigtig dansk Mand vil søge

Danmarks og Norges Gavn og Bedste. Her hedder det

da: „Den fast over hele Danmark foragtede Danske

skulde ikke heller være Skumpelskud i sit eget Land og

sine Fædres Bolig'' ^M. Medens det er Uviljen over den

udanske Fremmedkolonis store Indflydelse, der her kom-

mer til Orde. gaar Kingo i sin Tilegnelse af sit „Aande-

lige Siunge Koors" anden Part til Dronning ('harlotte

Amalie særlig løs paa det skammelige i, at de, der hørte

til denne Koloni, lod haant om det danske Sprog, og fordi

de ikke vilde forstaa det. indbildte sig. at det var et Vad-

melssprog. som de ikke gad tage paa deres Silketunge, saa-

danne Mænd. der maaske i tredive Aar havde ædt Fædre-

landets Brød. og dog ikke havde villet lære tredive danske

Ord. Som en mere almindelig Bitterhed over Moders-

maalets Tilsidesættelse ved den evindelige Brug af Tysk

og Fransk, skrev en fædrelandssindetMand. Ivar Brinck*''^ i,

1703 et Digt, hvori det blandt andet hedder:

1 sidste Nød og Aandedræt

Vort ædle Sprog nu ligger,

Som usæl Mand af Livet træt

Forgjæves Redning tigger.

Foragtes det ej fast af hver,

Som noget har at sige?

I eget Land landflygtig er

Og maa for fremmed vige.

Ganske i samme Tone slog Falster løs i den 1720

udgivne Satire „Disse Tiders onde Optugtelse", hvor

han taler om, at Børn fra deres spæde Alder skulle

Af den tyske Glosebog
Samt franske Tunge-Amme
Tilvænnes ved sit Modersprog
Sig efter Dags at skamme.
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Og naar han i den i det følgende Aar udgivne vSa-

tire „Den daarlige udenlandske Rejse" raser over dem,

der efter at være komne hjem fra en Udenlandsrejse,

ikke mere gad tale Dansk, men kun Tysk og Fransk,

da er det den samme Uvilje over Modersmaalets Tilside-

sættelse, som vi ogsaa kjende fra Holbergs Jean de France

og andre Steder hos ham.

Ringeagten for Modersmaalet harmede saadanne

varmt følende Mænd saameget mere, som de havde Fø-

lelsen af, at det danske Sprog blot behøvede at holdes

i Ære, for at der kunde udvikle sig en frisk Litteratur.

Det er smukt at se Kingo i sin Tilegnelse til selve Kri-

stian V af sit „Aandelige Siunge Koor"s første Part

udtale : „Vi have hverken Behov at laane eller udi Rim-

kunsten det ringeste at eftergive de Tyske og andre

Landes Folk, thi de Danskes Aand er dog ikke saa fat-

tig og forknyt, at den jo kan stige lige saa højt imod

Himlen som andres, alligevel at den ikke bliver ført paa

fremmede og udlændiske Vinger". I den samme Aand.

skrev Vilhelm Helt^^):

Nej mæn, vort danske Sprog har ej Behov at vige

For noget Tungemaal, hvad Tysken end vil sige.

Ja, der var endog dem, der med en betydelig Over-

drivelse mente, at den danske Litteratur allerede havde

naaet et højt Stade, som f. Ex. Ole Borch, der udtalte

at de danske Verses Glans havde hævet sig saa højt, at

den turde maale sig i Sandhed og Ynde med ethvert

europæisk Sprogs. Han priste derfor i stærke Udtryk

de danske Digtere fra Anders Arrebo ned til Kingo

og Gerner.

Særlig tiltalende er det at se Følelsen for Moders-

maalet bryde frem ved Opfattelsen af den Pligt, man
havde til at arbejde det i Vejret. Anders Bording *)

*) Poetiske Skrifter I, 51. Det er den samme National-

følelse, der viser sig i det smaa ved hans Lovprisning over,
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har paa sin jævne Maade, men dog varmt udtrykt det

ved at skrive:

Jeg skal anvende Flid og Kunst

Mit Fædreneraaal til Ære,

At det, saa vidt som jeg formaar.

Udbredes skal og fremmes

Og ej, som nu i mange Aar
Er sket, udyrket glemmes o. s. v.

Omtrent samtidig liermed var det, at llasmus Bar-

tholin benyttede en af de efter den Tids Skik paa La-

tin holdte Festtaler ved Universitetet til (1675) at

skildre, dels det danske Sprogs forkuede Stillling.

dels den Pligt, det var at hæve det. Højst sandsynlig

har det været med den bestemte Tanke at hævde Mo-

dersmaalets Ære. at Kingo 1683 paa dette Sprog skrev en

en Slags dramatiseret Kantate til Opførelse ved en Fest.

Ulrik Fr. Gyldenløve gav til Ære for Kongen ^^). El-

lers var, som vi have set, Tysk og Fransk den drama-

tiske Hofpoesis Sprog. Han erklærer det ogsaa i den

ovennævnte Tilegnelse til Dronning Charlotte Amalie ud-

trykkelig for sit Maal „at lægge tilbørlig Værd paa vort

kjære og gamle Moders Sprog". Og Følelse af Pligten

mod Modersmaalet var det fremdeles, der skabte den ældre

Pontoppidans. Peder Syvs og Henrik Gerners Arbejder

over dansk Sprog og Peder Syvs Samlinger af danske

Kæmpeviser og danske Ordsprog; det var den samme
Tanke, der besjælede Mathias Moth, da han gjorde sine

store danske Ordbogsamlinger, og derefter bragte Frede-

rik Rostgaard til at slaa ind paa en lignende Bane;

det var i det mindste en Tanke om. at Modersmaalet

at Kristian V havde anlagt en Klædning af lutter danske

Stoflfer. Han skriver i den Anledning:

Danerkonning vil, en Dansk skal klædes dansk.

(Poetiske Skrifter, 11. 181).
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burde bruges mere end forhen, som førte den lærde

Søren Lintrup til som Provst paa JElegensen 1706 at op-

rette et Selskab af yngre Videnskabsmænd, hvori der

paa Dansk skulde forhandles om forskjellige videnskabe-

lige Æmner ^*) ; men det var fremfor alt den. der førte

Holberg ind paa hans storartede Forfatterbane. Som
han saa stærkt har udtalt det senere i sit Liv. naar han

saa tilbage paa sin Virksomhed, saaledes træder det

klart frem allerede i Forordet til hans første Skrift:

Introduction til de fornemste europæiske Ri-

gers Historie, der er fra Aaret 171L Idet vi naa op

til ham. ere vi ogsaa komne til den. der gav Litteraturen

et Opsving og en Fylde, som skulde blive af uberegnelig

Værd for den dansk-norske Selvstændighed i aandelig

Henseende.

Hvor meget trykkende der natiooalt taget altsaa var

ved vort Tidsrum, saa var der dog tillige en modsat Under-

strøm, som i og for sig havde en betydelig Magt. fordi den

hang sammen med en vis sejg Nationalitetsfølelse, der

kunde trænges tilbage og overgroes, men ikke kvæles.

Selve det, at der til de sidste Krige ved Siden af Ne-

derlag ogsaa knyttede sig Minder om skjønne og glim-

rende Sejre, den lykkelige Kjendsgjerning. at Folket at-

ter havde faaet Nationalhelte at se op til, og det, at

den store nordiske Krigs mange Pinagtigheder endte

med et godt Udfald, har sikkert ogsaa havt sin Betyd-

ning til at give Nationalaanden Kraft. Men medens

disse Krige synes at have virket med til at knytte

Baandet fastere imellem Folk og Konge, saa er det. som

vi have set, indlysende, at, hvad der i Aandsliveti denne

Tid nationalt peger fremad, skyldes ikke Enevælden,

men staar snarest i Modsætning til den Aand, der ud-

gik fra oven. Der laa deri et Varsel om. at ogsaa i

den følgende Tid vort nationale Aandsliv i lang Tid

skulde komme til at udvikle sig. kun svagt understøttet

af Regeringen.

Danmark-Norge 1660—1720. II. 6
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Om de Vanskiligheder, Regeringen havde ved at skabe Lydig-

hed imod Love og Forordninger.

Vii have set. at den ophøjede Tanke, Enevælden

havde om sin Magts Oprindelse og om den Myndighed,

der tilkom den. havde faaet sit Udtryk ved Ordningen

af et Regeringsmaskineri. der skulde gjøre det muligt

for' den, forholdsvis hurtig og kraftig at gjennemføre,

hvad der kunde tjene til at styrke dens Magt og fremme

Statens Tarv i alle Retninger. Under et i lang Tid fort-

sat Arbejde blev denne Styrelse i alle sine Hovedtræk

fast ordnet, saa at der omtrent samtidig med den store

nordiske Krigs Ende var opnaaet en relativ Afslutning.

Enevoldskongerne havde desuden med fuld Tillid til.

hvad de kunde udrette ved en saadan Ordning af Sty-

relsen, stræbt at organisere alt Arbejde i Staten, at gjøre

Livet tryggere og bekvemmere for Undersaatterne og re-

gulere selve deres Sæder og Maade at leve paa. Efter

det Indtryk, vi have havt af, hvorledes Enevælden slog Rod
hos Folket, kunde det ligge nær at tænke sig. at Kongerne
ved alt dette Arbejde have havt en stærk Støtte i Vil-

lighed eller i det mindste Lydighed fra Undersaatternes

Side. Men. hvad Forholdene i Virkeligheden vise os,

er at Enevælden aldeles forløftede sig paa den Opgave.
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at ville være Forsyn for Folket. De samme Under-

saatter, der kappedes om at kaste sig næsegruse i Støvet

for Herrens Salvede, de samme, der ikke kunde finde

Udtryk stærke nok til at hæve ham op til en næsten

overjordisk Højde, der søgte hen til ham som den, hos

hvem de haabede at finde Hjælp i al deres Nød eller

en Støtte for deres forfængelige Ønsker, de samme Un-

dersaatter kappedes omtrent ligesaa ivrig om enten at

være hans Bud fuldstændig overhørige eller i det mind-

ste kun højst unøjagtig adlyde dem.

Den tidligere Tid havde kun kjendt et Lavmaal af

offentlig Moral, og en af de Opgaver, der forelaa for

Regeringen, var derfor at opdrage Undersaatterne til

Følelse af PUgt imod Staten og til Lydighed imod dens

egne Bud. Men højst uheldigt var det. at Enevoldsmag-

ten maatte begynde denne Opdragelse samtidig med. at

den var nødt til at udskrive en Række trykkende Skat-

ter hos en for det nieste forarmet, udpint Befolkning.

Hvad kunde vel være mere fristende for denne rundt

omkring i hele Staten oppe fra Norges Fjelde;^ne og

Klippekyster ned til Holstens eller Oldenburgs Marsk-

egne end at søge at slippe for de Paalæg. som det var

lettest at unddrage sig for, nemlig Told og Konsum-
tionsafgifterne. Oven i Kjøbet fristede Statsmagten dob-

belt til at overtræde Toldforordningerne ved de Forbud

eller høje Toldsatser, den udstedte for at hindre Indfør-

sel af en Mængde Varer, som den vilde arbejde paa at

faa tilvirket indenfor Statens Grænser. Det svarede

alt for godt Regning at smugle slige Artikler ind, til at

Kjøbmændene ikke, naar de saa deres Snit, skulde

prøve derpaa. Intet er da ogsaa almindeligere , end

at se Regeringen i Forordninger og Reskripter udtale

Forbitrelse over al den Told- og Konsumtionssvig,

der fandt Sted. Der er talrige Exempler derpaa fra

Tidsrummets sidste Aar ligesaa godt som fra Enevældens

første Dage. Snart udtaler Regeringen mere i Alminde-

lighed sin Harme over Underslæb af de „Trafikerende" i

6*
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Danmark eller i det nordenfjeldske Norge, snart maa
Kongen ,,ugjerne fornemme", hvorledes der daglig begaas

Svig derved, at Varer indsmugles i Baade fra Holsten

til Langeland og andre omliggende Øer, for derfra at

overføres til Provinserne i Nærheden, snart faar han

til sin store Forbitrelse at vide. at der baade i Dan-

mark og Norge lægges alvorlige Hindringer i Vejen for

Tolderabedsmændenes Cndersøgelser, han hører, at der

ved Kolding og Kibe tinder idelige Underslæb Sted. dels

ved de Heste og Kvæghøveder, som bleve førte over

Grænsen, dels ved Indsmugling af Varer til disse tvende

Byer; det indberettes, at det ikke gaar bedre til ved

Udførselen af Heste over Holstens Sydgrænse, eller Re-

geringen kommer under Vejr med. at Kjøbmænd søge

at bedrage Statskassen for Told og Konsumtion af Va-

rer, de havde liggende i Oplag ^).

Man maa unægtelig antage, at Kongerne have havt

god Grund til Misuøje, naar man hører, at det f. Ex.

1705 ved en Anklage for Underslæb imod en Toldem-

bedsmand i Kristiania viste sig. at ikke færre end 63 af

Byens Borgere og Embedsmænd vare indviklede deri ^).

og deriblandt netop en stor Del af Stadens anseteste

jMænd. Det var en saa almindelig Skandale, at Regeringen

ikke dristede sig til at bruge skarpe Midler af Frygt

for, at den største Del af Borgerskabets Matadorer

skulde komme i Fængsel eller lide anden Straf, der

vilde sætte en Plet paa deres Ære. Frederik IV valgte

derfor at udstede en almindelig Pardon, imod at der blev

afgivet fuld Tilstaaelse. Men denne Mildhed gjorde

ikke noget stærkere Indtryk, end at et Par af de be-

naadede Kjøbmænd Aaret efter vare hied i en Smugler-

sag. Paa en lignende Maade høre vi. at de Handlende

baade i Bergen og Aalborg gave sig af med storartede

Smuglerier ^). og Retsprotokoller fra jydske Byer i hin

Tid indeholde en Mængde Sager om Told- og Konsum-
tionssvig *). Det blev endog 1722 lejlighedsvis udtalt af

en Mand. der kjendte Forholdene godt. at Kjøbmændene
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over hele Danmark og Norge vare besmittede med Told-

svig ^). Regeringen følte sig saa lidt i Stand til at be-

tvinge dette Onde. at det stærkt virkede til, at den

gjentagne Gange bortforpagtede Tolden og Konsumtio-

nen for visse Aar til flere eller færre Forpagtere. Saa

vidste den dog. hvor store Indtægter den kunde stole

paa at faa. Den mente, næppe helt uden Grund . at

slige Forpagtere bedre end dens egne Embedsmænd
vilde forstaa at bekæmpe Smugleriet.

Naturligvis gik det ikke Kongerne bedre med at

bevare Ukrænkeligheden af deres Ejendomme, eller af,

hvad de havde forbeholdt sig selv. Det var frugtesløst,

at de i det mindste for en stor Del af Aaret forbød al

Kjørsel paa de saakaldte Kongeveje af andre end af

dem , der særlig havde Tilladelse dertil. Enhver, der

boede i Nærheden af disse Kongeveje og havde Kjøre-

tøjer, satte sig ud over Forbudene, skaffede sig falske

Nøgler til Bommene paa Vejene eller sønderbrød Laa-

sene paa dem. Frederik IV maatte 1718 udtale sin

Harme over „den store Misbrug og umaadelig alminde-

lige Kjørsel, som paa vores egne partikulære eller saa

kaldede Kongeveje uden Forskjel af alle og enhver, sær-

deles af Hyrekudskene, Vognmænd og Bønder sker,

saa at disse vores egne Veje mere end de almindelige

Landeveje bruges og derved ganske fordærves og for-

kjøres" ^'). Gjentagne Gange saa Regeringen sig nødt

til ved skarpe Forordninger at værne om sine Østers-

banker ved Slesvigs Vestkyst. Den Iver, med hvilken

den søgte at komme paa Spor efter Tyvene, og de strænge

Straffe, den fastsatte for Tyverier her, i visse Gjentagelsestil-

fælde endog Livsstraffe, vidne ligesaa meget om Tyveriernes

Omfang som om den Pris, Kongerne satte paa dette

Regale ^). Men fremfor alt vare Statens vidtstrakte

Skove udsatte for storartede Tyverier. Bønderne holdt det

for en uomtvistelig Menneskeret, til Trods for alle For-

bud, at søge til Statens Skove, for at hente, hvad de be-

høvede af Brændsel, Gavntømmer eller Gjærsel. Havde de
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Udvisning af Brænde, solgte de. hvad der blev ud-

vist dem, og stjal saa, hvad de trængte til. Paa sine

Steder holdt Embedsmændene selv Haanden over Bøn-

derne, som de undte en Extrafortjeneste. Det var, hed

det, umuligt at faa Bønderne paa Ryttergodset dømte

for Skovtyveri. Regimentsskriverne hjalp dem til at

gaa fri **).

Det slutter sig paa Skovvæsenets Omraade hertil

som et andet Vidnesbyrd om Brist paa Lydighed imod

Regeringen, at det aabenbart i lige Grad var forgjæves

at forbyde ulovlig Skovhugst i Proprietærernes Skove

og at befale, at der skulde plantes nye Træer til Veder-

lag for. hvad der blev hugget. Skovødelæggelsen gik

sin fortsatte, sørgelige Gang. især i Jylland,' og Frede-

rik IV kunde have fuld Grund til 1710 at udtale sit

Mishag over, at alt. hvad der var blevet forordnet, ikke

havde hindret, at Skovene nu mere end tilforn „til Upligt

og Ruin blive forhuggede". Maaske voldte det ikke

stort ringere Vrede paa aller højeste Steder, at Barsk-

heden i Jagtforordningerne ligesaa lidt formaaede at værne

om Hjortene. Raadyrene eller Rævene paa den kougelige

Vildtbane. Imedens Konrad Reventlow var Overjæger-

mester (1680— 1699), modtog han den ene Indberetning

efter den anden om Krybskytterier, og det var derfor sikkert

med god Grund, at en Forordning af 10 Oktober 1704

i stærke Udtryk talte om de store Insolentier og Kryb-

skytterier. der „i Vildtbanerne her udi Vort Rige Dan-

mark fast ideligeii skal foregaa" ; Krybskytterne sluttede

sig endog sammen i „Komplotter af fire eller fem Per-

soner", og naar Skovriderne eller Skovfogderne søgte at

paagribe dem, bleve de ,.tidt med Skud og anden Efter-

følgning af Vildtl)anen forjagede".

Men Ulydigheden mod Kongebudene eller Lige-

gyldigheden for dem havde et endnu langt større Oni-

fang. Enhver højere Embedsmand, der skulde have

Tilsyn med, at gjældende Bestemmelser overholdtes, fik

det at føle. Det var saaledes en sand Lidelse for Bi-
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skopperiie at se, hvor vanskeligt og tidt umuligt det var

at faa Kirkeejerne til at holde deres Kirker i nogen-

lunde anstændig Tilstand. Om det saa var selve Stor-

kansleren. Grev Fr. Ahlefeldt, lod han sine Kirker paa

Grevskabet Langeland forfalde. Omtrent ligesaa haardt

holdt det for Stiftsøvrighederne at faa ]\Iagi8trat og

Borgere i Byerne til at aflægge Regnskaber for Le-

delsen af Kommuners og Stiftelsers Pengesager, saaledes

som det var deres Pligt ^). Hvilket Billede af en Kamp
imod næsten uovervindelige Vanskeligheder er det ikke

fremdeles, vi have havt af Regeringens saa tidt gjentagne

og jævnlig skærpede Forordninger om Orden og Renlig-

hed i Byerne eller om Tugt og gode Sæder. Vistnok var

det kun sjældent, at det kom til ligefremme Opløb eller

Demonstrationer fra Bybefolkningens Side, saaledes som

det skete i et af Enevældens første Aar i Anledning af

Forandringer, der skulde ske ved Retningen af Kjøben-

havns Gader; men der blev sat en haardnakket Mod-
stand imod alle Kongebud, der vilde lægge Baand paa

nedarvet Svineri eller Uorden, ligesaa vel som imod de

Forskrifter, ved hvilke Enevælden paa en utvivlsom nær-

gaaende Maade blandede sig i Privatlivets Sæder og

Skikke. Regeringen kunde længe nok befale Folk at

holde Fortovene udenfor deres Huse i Orden, at sørge

for, at Skarnet blev udbragt fra deres Huse til at føres

bort af de anordnede Skarnagervogne, eller paabyde. at

Borgerne ikke maatte holde Svinestier i Kjøbenhavn.

ikke have Møddinger over en vis Størrelse liggende i

deres Gaarde, ikke tække Tagene i Kjøbstæderne med
Straa eller bygge Skorstene af Bindingsværk o. s. v.

Man skulde tro. at enhver kunde indse det fordærvelige

ved Kommunalsvineriet og de slette Bygningsforhold med
den øjensynlige Brandfare, som Træbygninger og Straa-

tage fremkaldte. Men hvad Regeringen paabød i slige

Retninger, blev dog kun slet overholdt ^^). Folk i selve

Kjøbenhavn gad ikke en Gang saa meget som feje uden

for deres Huse. Vilhelm Helt nævner det i et satirisk
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Digt fra 1690 som en uuiidgaaelig Følge af at gaa til

Fods, at man maatte lade sig „jage paa (iaderne i Dynd

og i en Rendesten af Madses Bryggervogn til midt paa

sine Ben". Holbergs Komedier indeholde vel kjendte

Steder om, hvor fariigt det var for Folk med pæne

Strømper at passere Kjøbenhavns Gader, og det er rene

Jereraiader over Tilstanden paa disse, man læser i

Kommuneembedsmændenes Indberetninger til Regeringen

i Frederik IV's Tid. Bønder, som kom kjørende med

Hø og Halm eller Tørv. og Amagerbønderne med deres

Grøntsager efterlode Attald af deres Sager, der, blandet

med Ler, Kalk, Grus eller ligefrem Uhumskheder, rundt

omkring dækkede Gaderne med et Lag af Snavs, som

kunde bringe de Mænd til Fortvivlelse, der havde med

Byens Renliglied at gjøre. Hvad skulde de kunne ud-

rette , naar de Folk , som de skulde bruge for at faa

gjort deres Dont, bleve drillede, udskjældte eller endog

pryglede af Pøbelen, uden at den bosiddende Del af

Befolkningen skjøttede om at hjælpe deui "). Men det

forstaar sig, stort bedre har det næppe set ud i andre

større Byer i Nordevropa. I det mindste var det først

1681 , at Svinene bleve fordrevne fra Berlins Gader.

Ligesaa sejg en Modstand imod sine Paabud mødte

Regeringen, naar den befalede at hjælpe til at opbringe

Løsgængere og forbød Tiggeri, naar den vilde tvinge

Folk til at gaa i Kirke om Søndagen, formene dem

Jule- og Fastelavnslege eller fastsætte, hvor mange Retter

de maatte give ved deres Gjæstebud, og hvorledes de

Ligkister skulde være udstyrede, som de lode sig begrave

i. Byfogden i Aarhus maatte 1709 indberette, at uagtet

han ofte havde ladet Borgerne og dem . der havde med
Bryllupper, Begravelser og Barnedaab at gjøre, advare

om , at de havde at holde sig Hans Majestæt Kongens
Forordninger efterrettelige, nyttede det dog intet »^).

Hvem husker ikke den Skildring, Troels i den første

Scene af „Barselstuen*' giver af alle de (3mkostninger. der

gik med ved simple Haandværksfolks Bryllupper, Bar-
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selgilder og Begravelser. Det var Folks Svar paa

Regeringens Forbud imod Ødselhed i alt sligt.

Naturligvis gik det ikke bedre med de Forordninger,

ved hvilke Regeringen vilde afpasse Folks Klædedragt

efter deres forskjellige Rang. Man overtraadte dem

idelig for at give sig Udseende af at være fornemmere,

end man var, eller for at vise, at man havde ligesaa godt

Raad til at gaa lint klædt som Rangspersoner. Erik

Pontoppidan fortæller ^^), at da han 1716 kom til Kjø-

benhavn, blev han forbavset over den Masse Standsper-

soner, han saa, „thi", skriver han. „som saadanne ansaa

jeg ofte Haandværksfolk , særdeles dem af Kvindekjøn.

og hvem skulde mene andet, end at et Fruentimmer,

som kjører til Kirke vel coiferet og behængt med Ædel-

stene, var af adelig Stand, eller at det kunde være en

slet og ret Person, ofte en Kjøbmaads eller anden Bor-

gers Domestik, som bar Drap d'Ors Vest og Damast

til sine Klæders Underfor." Regeringen kunde, som

tidligere antydet, for en Del takke sine egne Fejlgreb

herfor, idet den havde næret den honnette Ambition ved

at sætte sine Forordninger om Rangvæsenet i Forbindelse

med Bestemmelserne om Klædedragten.

Og nu de stadige Kjævlerier imellem rivaliserende

Kjøbstæder, imellem Lavene indbyrdes eller imellem

Lavene og Bønhaserne, imellem dem. som havde et eller

andet Privilegium, og dem, som søgte at gjøre Skaar i

disse , hvad vare de vel andet end ligesaa mange nye

Vidnesbyrd om, at Regeringen havde indladt sig paa en

i mange Henseender saa godt som haabløs Kamp for at

faa Samfundslivet formet efter sit Tykke? Atter her

vare dens Kundgjørelser og Befalinger tidt kun Slag i

Luften. Saaledes, for at tage et enkelt Exempel. ved de

stærke Kongebud, hvorved den søgte at samle Handelen

i en stor Del af det sydhge Norge i Kristiansand; de

bleve saa godt som aldeles ikke overholdte. En Indbe-

retning til Slotsloven i Kristiania 1708 viser, at den

passive Modstand, der fra de nærliggende Ladepladsers
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Side var sat imod dem, havde vundet en afgjørende

Jo klarere det er. at Regeringen ved efter Tidens

Mode og Overleveringen fra Fortiden at ville regulere

saa uendelig meget i Samfundsforhold og det daglige

Liv var gaaet langt over Stregen, desto mere maa man

sige . at det ikke blot var naturligt , at Folk søgte at

sætte sig ud over adskillige af dens Regulativer, men at

det endog havde noget godt ved sig. Ellers var hele

Livet blevet strammet ind i en utaalelig Spændetrøje.

Heldigt var det da ogsaa for saavidt. at Enevælden paa

Here Omraader ikke udfoldede nogen Rigorisme for at

skalle sine Bud Lydighed. Men Forholdet havde den

alvorlige Skyggeside, at Folk fristedes til Ulydighed

imod Regeringen og Lovene, og det virkede derved

demoraliserende, der kom en Slaphed frem. som har

efterladt sig varige og det ikke heldige Virkninger hos

vort Folk.

Maaske endnu ubehageligere Erfaringer gjorde Ene-

vælden dog ved den Ulydighed og den Mangel paa Pligt-

følelse, den jævnlig mødte hos sine egne Embedsmænd.

Mange Regeringsudtalelser give et paafaldende stærkt

Indtryk af. i hvilken Grad Slendrian og Ligegyldighed

gik i Svang hos disse. Som Kongerne den ene Gang
efter den anden saa sig nødte til at indskærpe Medlem-

merne af Højesteret og af den norske Overhofret, at de

skulde efterkomme deres Pligt og møde i Retten, saa-

ledes maatte de tidt føre et meget hvast Sprog, snart

til Herreds- og Birkefogder, for at Rettergangen kunde

tinde Sted ))aa forsvarlig Maade og uden at Befolkningen

lilev udsuget derved, snart til Skatteopkrævningsbetjente.

der gjorde sig skyldige i Pengeudpresninger **). Ligesaa

skarpe Ord vankede der til Magistraterne i Byerne, fordi

I
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de ikke holdt sig Love og E'orordninger efterrettelige.

Det er værdt at se. hvorledes f. Ex. Frederik IV 1704

paalægger Slotsloven i Norge at holde Øje med alt

sligt. Den Omstændelighed, med hvilken han dvæler

ved de forskjellige Misligheder, som det gjaldt om at

afværge, er et slaaende Vidnesbyrd om, at han vidste

god Besked med, at det i mange Henseender stod ilde

tiP'^).

Og med hvilken Vrede tale Kongerne ikke om den

slette Styrelse af almindelige Statsforvaltningssager, især

af, hvad der hørte til Finansvæsenet, Regnskaber o. 1.!

Kristian V tordner 1684 over, at en stor Del af de

Embedsmænd, der havde Regnskaber at aflægge, og af

dem. som forpagtede Opkrævningen af Statens Indtægter,

sad hen med de offentlige Midler og brugte dem til

deres egen Fordel, og ti Aar senere maa han udtale en

beslægtet Anke over, at paa adskillige Steder i Rigerne

vare „mange Kirke-, Skole- og Hospitalsregnskaber ukla-

rerede" ^^). Endnu under Frederik IV var der meget

at rette. Kort Tid efter sin Tronbestigelse talte han

skarpt om den store Skjødesløshed, som Amtmændene
og Amtsbetjentene viste allevegne, hvor Staten havde

øde Gods. idet de kun lidet sørgede for. at det atter

kom under Ploven. Senere ser man ham gjentagne

Gauge, enten i Almindelighed udtale sin Misbilligelse

over, at hans Befahnger ikke bleve gjennemførte med
den rette Iver, og paalægge, at der derfor hver tredje

Maaned skulde tilsendes ham Indberetninger allevegne

fra, for at han kunde vide, om de udstedte Ordrer vare

blevne efterkomne, eller han trætfer Forholdsregler for

at faa Ende paa den almindelige Uorden, der fandt Sted

ved Indsendelsen af Regnskaber, og han giver hvasse

Irettesættelser, fordi en stor Del Oppebørselsembedsmænd

slet ikke havde stillet Kaution, og fordi Regnskaber,

deriblandt Toldregnskaberne baade fra Kjøbenhavn og

det nordenfjeldske Norge, laa ophobede i Kontorerne

uden at være reviderede ^"). Naar Frederik III strax
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efter Enevældens Indførelse havde anket saavel over

den store Uorden med Regnskabsvæsenet, som „over den

ringe Observans paa vore vel mente Love og Forord-

ninger**, kunde denne Klage endnu i det mindste for en

Del gjentages ved Tidsrummets Slutning.

Samtidig med. at alt sligt maatte volde Kongerne

betydelige Bryderier, havde der hos mange Embedsmænd
udviklet sig en Demoralisation, som tidt kunde faa uhel-

dige N'irkninger paa Styrelsen og nedbryde Tugtens og

Lydighedens Aand hos dem. Mange af dem vare i høj

(jrrad bestikkelige. Hvor stort et Omfang dette har

liavt og det paa Styrelsens øverste Trin. derpaa tyde

allerede de stærke Sigtelser, der gjentagne Gange bleve

fremsatte. Som der er blevet talt om sligt paa Ølstuer

og Kroer, saaledes har Anklagen i den Retning lydt

iblandt Kongernes nærmeste Omgivelser. Naar Hannibal

Sehested i nogle Optegnelser fra Frederik IH's Tid har

skildret alle samtidige Statsmænd her hjemme som væ-

rende tilfals for enhver, der vilde kjøbe dem^**). kunde

der vissehg deri ligge Overdrivelse, dikteret af Had. og

det kunde være personligt Fjendskab, som bragte Kon-

rad Reventlow til for selve Kristian V at fremsætte den

samme Anklage imod den afdøde Oversekretær Michael

Vibe og den endnu virkende Overrentemester Brandt*^);

men den Slags Sigtelser stemme uheldigvis kun for godt

med, hvad man ellers véd om Tiden.

At GrifFenfeldt ikke havde Hænderne helt rene i

saa Henseende, er utvivlsomt, og hans væsentligste For-

svar, dengang han blev anklaget derfor, var da ogsaa

kun, at han ikke havde gjort andet, end hvad alle andre

havde plejet at gjøre. Heri havde han fuldstændig Ret.

Det gjaldt i den Grad som noget selvfølgeligt, at da den

jydske Gejstlighed 1664 havde sendt nogle Mænd til

Kjøbenhavn. for at den kunde faa sine Privilegier stad-

fæstede, satte disse paa det Regnskab, de aflagde til deres

Embedsbrødre, 380 Rdl. „som Foræring til Hr. Kansler.

I
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Oversekretær og andre, som vores Sag befordrede"*). Da
Kristoffer Gabel kort efter Kristian V's Tronbestigelse

faldt i Unaade og der samtidig forefaldt adskillige Af-

skedigelser, indgave de. som dette rammede. Bønskrifter

til Kongen, i hvilke de erklærede, at de havde betalt

Gabel for de Embeder, som de nu mistede^"). Man
ser Sjællands Biskop Hans Vandal 1671 opfordre samt-

lige Gejstlige til at skyde sammen til en ansehg Gave

til Griffenfeldt. ikke alene fordi han havde ydet Bisper

og Præster Hjælp i en vigtig Sag, men ogsaa „fordi han

og fremdeles , næst Guds Hjælp kan og vil gjøre os

og samthge Gejstlige videre nyttig Tjeneste og Befor-

dring"**). Adskilhge Breve fra samme Tid til den ind-

flydelsesrige Biermann, der senere blev adlet med Navnet

Ehrenschild. vise, at det gjaldt for nødvendigt at give

ham Stikpenge, hvis man vilde have ham til at gj«re

noget for en. Der loves ham gjentagne Gange snart

„virkelig Taknemlighed", snart tydeligere „virkelig Tak-

nemlighed i klingende Mønt" ; i flere Breve nævnes lige-

frem en Doucør paa 20 Rdlr.

Ni Dage efter Griffenfeldts Fald blev der (20 Marts

1676) udstedt en skarp Forordning imod at tage imod

Skjænk og Gave. En bedre Tid skulde nu oprinde.

Men for ikke at tale om, at slige Forbud vare menings-

løse med Hensyn til det store Flertal af Statens Em-
beder, naar der ikke — hvad vi senere skulle se. haardt

behøvedes — tillige blev sørget for nogenlunde anstæn-

dige Lønninger eller, naar Statskassen endog slet ikke

*) Ny kirkehist. Saml. IV, 773. Fra Frederik III's Tid før

1660 kan med Hensyn til en af de Personer, som senere spil-

lede en vis Rolle, Theodor Lente, jævnføres Sperlings Selv-

biografi, hvor han siger, at han fik det Raad i Anledning af

en Sag, der havde Interesse for ham, at forære Lente, som
dengang var Kammersekretær i det tyske Kancelli, et smukt
Skilderi, da „det vilde mægtig befordre Sagen" (S. 170.

Smiths Udgave 1885).

**) Smstds S. 769 ff, hvoraf det tillige fremgaar, at Griffenfeldt

ikke tog imod Gaven.
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betalte Embedsmændene, hvad der tilkom dem. jaa satte

selv de højeste Embedsmænd sig ud over Forbudet.

Man kan ikke andet end harmes paa det dybeste over

at se denne Forseelse overfor (irittenlelnt blive pustet

op til at være en saa stor Forbrydelse, medens det snart

efter hans Domfældelse gjaldt som noget selvfølgeligt,

at man maatte bestikke Ministrene. Da Diplomaten

Kristian Lente ønskede Forfremmelse, skrev hans Broder

Hugo engang (1685) til ham fra Kjøbenhuvn om. hvad han

foretog paa hans Vegne. Deriblandt var da ogsaa det,

at han havde lovet Michael Vil)e. som han holdt for

den indflydelsesrigeste dengang, „Taknemlighed' fra

hans Side og endog nævnt ham Summen, som han mente.

maatte være 2000 Rdlr. Moths Velvilje, fortæller han,

at han havde sikret sig ved at love ham 50 Rdlr. om
Aaret paa Broderens og ligesaa meget paa sine egne

Vegne. Nogle Aar tidligere (1679) havde han raadet

til at sende den dengang meget formaaende Rentemester

van Stocken en Gave paa 3—400 Rdlr. ^^). Det har sikkert

virket til at nære Bestikkeligheden, at Embedsmændene
for en ikke ringe Del lønnedes med Sportler og det

netop paa Styrelsens øverste Trin. Overgangen fra

Sportler til, hvad Datiden med et pænt Ord kaldte

„Diskretioner", var meget let, og Kongen gav selv til

en vis Grad Tilladelse til at modtage saadanne. Da
han (1671) overdrog Bolle Luxdorph. Sekretær i Danske

KancelH. at indregistrere Navnene paa dem. der fik en

eller anden Charge, Titel eller Orden eller bleve op-

tagne i Greve- og Friherrestandeu, tilføjede han: „Ere

vi allernaadigst tilfreds, at af enhver, hvis Naade i saa

Maade antegnes, maa til Dig gives en Diskretion paa en

halv Snes Dukater eller, som enhver lyster" '^'-). Det var

i Virkeligheden fra selve den enevældige Konges Side

en .Anvisning til Prelleri.

Nok er det. Diskretionerne holdt sig saaledes, at man
snart sendte dem efter at have faaet et Embede eller

modtaget en anden Tjeneste af en højt staaende Mand.
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snart førend man havde t'aaet. hvad man attraaede.

Ministrene holdt sig stadig ikke for gode til at tage

imod sligt. Strax efter Frederik IV's Tronbestigelse

søgte Magistraten i Flensborg at sikre sig, at den maatte

beholde Forpagtningen af Toldindtægterne i denne By.

Den henvendte sig derfor til en af Ministrene og tilbød

ham med det samme en Gave. Han afslog vistnok at

tage derimod, — men henviste Magistraten til sin Kone,

og hun tog imod den. om end under Iagttagelsen af

visse Former, der kunde sikre imod ubehagelige Følger*).

Intet Under altsaa, at Frederik IV atter (23 Okt. 1700)

maatte udstede Forbud imod at tage imod Skjænk og

Gave. Men om han end var strængere og mere paa-

passende end Faderen, saa modarbejdede han sig selv

ved tidt at sælge Embeder. Hvem kan undre sig over,

at den, der havde maattet kjøbe sit Embede af Kongen,

fandt det naturligt at lade andre kjøbe af ham, hvad de

vilde have ham til at gjøre for dem, eller nyttede Lej-

ligheden, hvor han kunde tinde den, til Prellerier. Hvor
l)etegnende er det da ikke at se den lidet heldig be-

kjendte Povl Juel i en Ansøgning til Frederik IV (20

April 1720) med Stolthed rose sig af, at han havde

dømt over 1200 Domme uden at tage „nogen Skjænk"

for nogen af dem ^^).

Rent galt blev det, naar Demoralisationen, hvad der

oftere forekomme Exempler paa. steg til grove Under-

") Chr. Bruun: Rostgaard 1, 312. Det maa være en Tryk-

fejl, naar der her staar Aarstallet 1710. Som et Exempel
paa, hvorledes den Slags Handler gjaldt for at være en

selvfølgelig Sag, kan henvises til et Brev, en Del Skovridere

i Koldingegnen skrev til Konrad Reventlow som Overjæger-

mester for at bede ham som deres „høj gunstig Øvrighed og

Forsvar" at anbefale dem til Overførsteren, Mads Christen-

sen, for at denne kunde skaffe dem en Lønningsforbedring.

Tilsidst skrive de da: „derfor erbyder vi ydmygeligst at

offerere Mads Christensen 100 R,dlr. i gode danske Kroner"

(Breve til Konrad Reventlow 28 Marts 1H91 Nr. 32.5).
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slæb fra Embedsmænds Side. Man ser. at der flere

Gange maatte nedsættes Kommissioner for at undersøge

slige Forbrydelser, siialedes 1692 i Anledning af Under-

slæb baade i Oldenburg og i Kristiania og 1705 og 1706

oppe i Norge, hvor der ikke alene var blevet begaaet

Svig af Toldembedsmænd i Kristiania. men hvor det og-

saa blev holdt for* nødvendigt at gaa Betjentene paa

Livet rundt omkring paa de søndenfjeldske Toldsteder **).

Som der under den store nordiske Krig vitterlig blev

begaaet forskjellig Svig af højere Officerer og skamme-

lige Snyderier ved Leverancer — hvad der unægtehg

i hine Tider plejede at ske ved enhver Krig — . saaledes

gjorde fiere Kasseeml)edsmænd oppe i Norge paa samme
Tid sig skyldige i storartede Besvigelser imod Stats-

kassen*). For Holstens Vedkommende saa Frederik IV
sig (1718) nødsaget til at udstede en særlig Forordning

om Straf for Underslæb *^).

Det følger af sig selv. at slige forskjelHge Skygge-

sider ved Embedsmændenes Færd viste sig stærkest i

mere afsides liggende Dele af Staten. En saadan Cen-

tralisation som den. Enevælden satte som sit Maal. kræ-

vede en nøje vedligeholdt Forbindelse imellem Rigernes

Centrum og Embedsmændene rundt omkring. De maatte

idehg være paa det rene med Regeringens Vilje, stadig

føle dens Kontrol. Men dels lod dette sig vanskelig

gjøre paa Grund af Samfærselsmidlernes Ufuldkommen-

hed, dels fattedes det i selve Midtpunktet af Staten paa

tilstrækkelige Kræfter til at føre den umaadelige Korre-

spondance, som her var nødvendig, dels maaske ogsaa

paa den nødvendige Iver. Hvor forbavses man ikke

•) Y. Nielsen: Bergen S. 432—433. Jeg kan dertil efter

Statsregnskaberne tilføje, at StiftamtskriverMohrsens Kasse-

mangel 1710 løb op til den for den Tid kolossale Sum af

143.4.52 Rdlr. 79/3, at Stiftamtskrirer Svanenhjelm et Par
Aar efter den nordiske Krigs Slutning havde en Kasseman-
gel paa 103.728 Rdlr. 71'/, p og Kasserer Weybye en paa
81.35.5 Rdlr. 14'/, p.
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ved f. Ex. at se, at en saa vigtig Embedsmand som

Biskoppen i Aalborg Stift et helt Aar igjennem, og det

et Fredsaar, nemlig 1702, kun fik 7 Breve fra Kongen
og Kancelliet ^^). Man kan da tænke sig, hvor meget

Embedsmænd i f>ærne Dele af Staten have kunnet og

til Dels maattet handle paa egen Haand. Og uheldigvis

var det langt fra Eliten af Embedsmændene, som virkede

paa saadanne Steder. Har dette tidt havt skadelige

Virkninger paa Styrelsen, set fra Regeringens Side, blev

det endnu værre for den Befolkning, der saa sig givet

til Pris for Uduelighed eller Vilkaarhghed fra deres Side.

Saaledes, for at tage et slaaende Exempel. oppe paa

Island, her hvor det oven i Kjøbet skortede paa den

Kontrol, som en Stiftamtmand kunde have udøvet. Vi

have set, at, om Island end havde en saadan Embeds-

mand, saa boede han i Kjøbenhavn *). Øen maatte en

Række Aar lide under at have en uduelig Amtmand,
ved Navn Muller, der hobede den ene Ltumhed og Vil-

kaarlighed paa den anden og endog engang tillod sig at

lade en Dødsdom fuldbyrde, uagtet den var indanket

for Højesteret. Men næsten endnu værre blev det, da

han 1707 fik Lov til at flytte til Kjøbenhavn og over-

lade Styrelsen til en Fuldmægtig. Denne kappedes med
Stiftamtmandens Fuldmægtig om at sælge Sysselmands-

embederne til de højst bydende og drive alskens

Uvæsen. Den sidste af disse to Embedsmænd overfaldt

den ene af Islands Bisper paa hans Visitatsrejser med
Hug og Slag. Som Politiet var i en elendig Tilstand,

saaledes fældede Lavmænd og Sysselmænd langt tiere

Domme efter eget Tykke end efter Loven. Der var

ikke Ende paa Embedsmændenes Splid deroppe og paa

de Rænker, som de i denne Tid spandt mod hverandre.

Virvaret havde allerede 1702 naaet en saadan Højde, at

Regeringen maatte lade en Kommission bestaaende af to

fødte Islændere, den som Videnskabsmand berømte Arne

I") Første Del S. 90.

Danmark-Norge 1660—1720. n.
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Magnussen og Lavmanden Povl Vidalin faa Magt til at

undersøge Forholdene og dømme de skyldige. Men uheldig-

vis var Povl Vidalin selv en uforbederlig Kamphane-^).

Baade i disse Forhold og sandsynligvis ikke sjæl-

den ellers i lignende Tilfælde har det skortet paa til-

strækkelig Knergi fra Regeringens Side. Man kan un-

dertiden faa det Indtryk, at det var, som om den iioldt

det for tilstrækkeligt at udstede den ene Forordning

efter den anden. Om den end vistnok tidt gav

Irettesættelser, vare de sædvanlig af en almindelig Na-

tur, og den slog saa sjælden løs med Afskedigelser, at

det nok er muligt, at dens Trusler og Revselser jævnlig

ere blevne opfattede som tomme Skrald. Den viste

oven i Kjøbet altfor tidt Lemfældighed imod fornemme

Personer, hvad enten det laa i Svaghed eller i. at

saadanne Mænd havde indflydelsesrige Forbindelser i

Regeringskredsene. Men i og for sig var det umuligt

andet, end at Enevælden baade i Forholdet til Un-

dersaatterne og til Embedsmændene maatte kæmpe
lang Tid. inden den kunde skabe Disciplin og Agtelse

for sine Bud og Statens Love. Folket skulde opdrages,

og man kan tænke sig, hvor kolossal en Opgave en saa-

dan Opdragelse var. Det gjælder ved sligt om selve det

sædelige Standpunkt. Jo mere det hele Statsmaskineri,

som Enevælden indførte, krævede Samarbejden af en

Mængde Hjul. og jo mere Statsmagten ifølge Enevæl-

dens Natur stræbte at udvide sin Myndighed paa alle

Omraader, desto vanskeligere maatte Kampen blive, især

da ogsaa et helt nyt Embedspersonale skulde udvikles.

Det var naturligt, at der maatte gaa adskillig længere

Tid end 60 Aar. førend Stat og Folk kunde føres til

den Orden og Lovlydighed, der var nødvendig ikke alene

for at tilfredsstille Enevældens Magttrang, men ogsaa

for Folkets Vel. Som det er umuligt at nægte Enevæl-

den sin Sympathi for dens udholdende Arbejde paa at

skabe en vel organiseret Styrelse, saaledes er det ube-

strideligt, at den efterhaanden udrettede ikke lidet til
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at komme bort fra Fortidens Løshed. Selv om Frede-

rik IV kunde være nok saa forbitret over Uordenen i

Regnskaberne og over Ligegyldighed fra Embedsmænds

Side, var der ingen Sammenligning imellem den Orden

og Fasthed, hvori Styrelsen var ved Slutningen af Tids-

rummet, og saa Tilstanden paa den Tid, da Enevælden

blev indført. Ogsaa selve Tugten og Lovlydigheden var

trods alle Brøst ved at blive større. Idet Staten dels

ved dette, dels ved selve Styrelsens Indretning vandt i

Styrke, var der her et, om end svagere. Sidestykke til

Udvikhngen af den politiske Magt, Enevælden vandt for

sig selv.

Men naar vi dog have det Indtryk, at saare meget

fattedes endnu, saa vil det tillige let blive klart, at

Grunden hertil laa ikke alene i Opgavens Vanskelighed

i og for sig, men ogsaa i Fejl hos dem, der skulde være

de styrende, og ved den hele Embedsordning.

7*
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Skyggesider ved Styrelsen paa dens øverste Trin. Uheldige

Egenskaber hos Kongerne.

1 en Slags Memorial, Kristian V optegnede for sig

selv i Aaret 1689 om, hvad han tænkte sig. der burde

gjøres i forskjellige Henseender for at fremme Statens

Tarv, har han blandt andet skrevet følgende: „Alle ud-

stedte Forordninger bør gaas igjennem saavel af Kam-
meret som af Kancelliet. De. som det er nødvendigt

at iagttage, skal der holdes stricte over. derimod skulle

alle de afskaffes, der ere skadelige for Byerne, Landet

til Ruin og os ikke til nogen Nytte" ^). Intet havde i

Virkeligheden været ønskeligere, end at Regeringen

havde skarpt draget en saadan Forskjel og var

bleven staaende ved at udstede saadanne Kongebud,
som nøje Overvejelse viste vare nødvendige, og som den

derfor ogsaa vilde sætte Kraft ind paa at kræve over-

holdte. Men dette skete langtfra.

Den svenske Statsafsending Lejonkloo, der var her

i Landet i Kristian V's sidste Regeringsaar, fremhæver i

en Depesche til sin Konge stærkt den store Uorden,

der opstod i Danmark derved, at Regeringen ikke nøje

overlagde noget, inden den satte det i Værk. Han tror

derfor, at der næppe kan findes noget Kongerige eUer
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nogen Republik, hvor der udstedtes saa mange Edikter

og Forordninger som i Danmark, men hvor de ogsaa

saa lidt overholdtes. ,,I de 14 Aar", skriver han, „i

hvilke jeg har været her, kan jeg sige for sandt, og med
god Samvittighed, at ikke en eneste kongelig Forord-

ning, der er bleven kundgjort i Trykken, saa vidt jeg

véd, har været overholdt mere end 5 til 6 Dage, efter

at den er bleven offentliggjort, alene med Undtagelse

af Forordningen om Flæske- og Kornskatten, som aarlig

fornyes." Selvfølgelig har den gode Svensker, ledet af

sit Nationalhad, i en utilladelig Grad malet sort i sort,

saaledes som han ogsaa gjorde det, naar han et Aar

derefter skrev, at man næsten ikke vilde kunne finde en

eneste kongelig Forordning, som havde været i Kraft

14 Dage ^). Men han anfører dog, at han selv havde

set et Forbud imod Brug af fremmed Klæde faa Dage.

efter at det var blevet udstedt, atter blive taget tilbage

som en Følge af, at Kjøbenhavns Borgere remonstrerede

imod det. Ogsaa ser man en anden fremmed Diplomat,

den engelske Chargé d'affaires Hugh Grey i de samme
Aar fælde en lignende Dom over den dansk-norske Re-

gerings Holdningsløshed med Hensyn til de Forordnin-

ger, den udstedte, og han anfører bestemte Exempler

derpaa ^).

Selve Kjendsgjerningerne vidne om, at slige Domme
ingenlunde have været helt ugrundede. For blot at

tage et Par Træk, saa blev der 2 Okto^ser 1689

udstedt et Reskript om Præsternes Indkomsters Beta-

gelse siden 1660; men det blev allerede tilbagekaldt

ved et Reskript af 23 Novbr. 1689, og en Bestemmelse

i dette blev atter ophævet ved et nyt Reskript af 1 Fe-

bruar 1690 *). Vel bekjendt fra den danske Litteratur-

historie er det, at den Forordning, ved hvilken Kingo

(25 Januar 1690) fik Eneret til i 20 Aar at udgive den

af ham samlede Psalmebog, en Maaned derefter (22 Fe-

bruar) blev tilbagekaldt. Det er den samme Løshed. vi

have set Exempler paa, naar det det ene Øjeblik blev
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udtalt, at der ikke maatte afstaas Patronatsrettigheder

eller indrømmes Monopoler mere, og saa Regeringen dog

det næste Øjeblik handlede tvært derimod. Allerede den

Vrimmel af Supplikker, med hvilken Kongerne bleve be-

stormede om Undtagelser fra. hvad der var fastsat, vi-

ser, at der maa have været en ikke ringe Sla])hed i saa

Henseende, i det mindste under Kristian V. og flere

Udtryk i de Kundgjørelser, ved hvilke Frederik IV vilde

sætte Skranker for dette Supplikvæsen, pege paa, at

Regeringen havde faaet en Følelse af, at her var noget

galt, ligesom ogsaa paa, at Projektmagere havde fundet

vel aabent Øre for Forslag, som Regeringen kun havde

været lidt tjent med og snart maattet lade falde igjen ^).

Det er saaledes karakteristisk at se Kongen her (1717)

udstede Forbud imod, at nogen maatte understaa sig

at foreslaa nye Forandringer eller at gjøre Forslag, som

kunde være stridende imod Fundatser, Love og Forord-

ninger.

Har en Enevoldsmagt den Fordel fremfor en kon-

stitutionel Regering, at den er Herre over Lovenes Re-

daktion og altsaa kan sørge for, at alt i dem bliver af

én Støbning, saa kan den paa den anden Side let bukke

under for den Fristelse, dels at udstrække sin lovgivende

Magt i det urimelige og give Love for alt muligt, dels

i den Grad at udstede Bud om en Mangfoldighed af

enkelte Tilfælde, at Sammenhængen gaar tabt. Vi

have set Enevælden komme ind paa den første Afvej og

derved med Nødvendighed ægge til Overtrædelse af sine

Bud, saaledes at den selv paa en Maade opdrog til

Ulydighed. Men den holdt sig ligesaa lidt fri for den

anden Fejl.

Den Sammenblanding af Administration og Lovgiv-

ning, som Enevælden konsekvent fører med sig, virkede

her uheldig. Ved Siden af Forordningerne, der traadte

frem med Lovens Præg som et Bud for alle, udstedtes

en Mangfoldighed af Kongebud under Form af konge-

lige Resolutioner eller Reskripter som Svar paa Fore-
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spørgsler eller Indstillinger fra en eller anden Autoritet,

en Magistrat i en Kjøbstad, en Amtmand eller et Kol-

legium. Alle den Slags Kongebud havde ligesaa godt

Lovskraft som Forordningerne, men vedrørte ifølge deres

Natur tidt rene Enkeltheder eller Fortolkningsspørgsmaal.

saaledes som de nødvendigvis i Masse maa fremkomme
ved Administrationen af en Stat. og ikke mindst i en

Tid, i hvilken saa meget skulde ordnes fra nyt af. Det

er klart, at der maatte vises megen Omhu og Om-
tanke, for at der kunde komme Enhed og Konse-

kvens i denne Slags Lovgivning, at det ikke blot vilde

være nødvendigt at se paa de enkelte foreliggende Til-

fælde, men tillige paa deres Sammenhæng med meget

andet. Selv om imidlertid Kollegieforfatningen var be-

regnet paa at yde den Fordel, at Regeringssagerne bleve

omhyggelig behandlede, saa skete dette langt fra altid.

Det blev tidt meget mere Vidtløftighed end Grundighed,

som udmærkede Sagernes Behandling. Snakken frem

og tilbage, Skjænderier imellem de forskjellige Kollegier

om deres Kompetence, Kjævlerier om rent formelle

Spørgsmaal, alt sligt kunde hindre et godt Resultat

af Overvejelserne. Dertil kom den Mangel paa Kjend-

skab til Forholdene i de forskjellige Dele af Staten, som
fandtes hos Mænd, der ofte havde faaet deres hele Ud-

dannelse i de kjøbenhavnske Regeringskontorer. Men
der hæfter endelig ogsaa den vel kjendte store Ulempe
ved den kollegiale Behandhngsform, at hvor saa mange
dele Ansvaret for, hvad der bliver den endelige Indstil-

ling, fristes de enkelte Medlemmer til at arbejde med
mindre Energi og Følelse af Ansvaret, end de vilde

have gjort, saafremt de havde været ene om Sagen.

Det misligste ved denne Art Lovgivning var imidlertid

maaske dog, at den tidt kom til at bero paa den Be-

handling, som Sagerne fik ved at gaa igjennem et

enkelt Kollegium, der saa paa dem fra sit eget ensidige

Stade.

Der behøvedes en anspændt Opmærksomhed paa det
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øverste Trin. for at Ulemperne heraf skulde kunne und-

gaas. Gehejmekonseljet kunde i saa Henseende gjøre

megen Gavn, og til stor Nytte maatte ogsaa Forhand-

lingerne kunne være i de Regeringskommissioner. som i

Slutningen af Kristian V's og Begyndelsen af Frederik

IVs Regering spillede saa stor en Rolle '''). Men mange

Sager kom hverken for disse Kommissioner eller for

Gehejmekonseljet. Vi have set, at det sædvanlig kun

var Kancellisagerne, der gik igjennem dette sidste, og

at Kongen i mange Sager traf sin Beslutning enten efter

en Indstilling blot fra et enkelt Kollegium eller maaske

endog ganske paa egen Haand ^). Saaledes afhang Be-

varelsen af Konsekvensen i de udstedte Forordningers og

Reskripters Indhold ikke mindre end Tilsynet med, at

de foreslaaede Kongebud vare omhyggelig overvejede, i

mange Tilfælde af selve Kongen og den Mand eller

de enkelte Mænd, som han fandt Behag i at spørge

til Raads. Men hvilke Tilfældigheder var da ikke det

hele Lovgivningsarbejde udsat for, med mindre Kongen
var en Statsmand af høj Rang! Ingen vil falde paa

at holde nogen af de dansk-norske Enevoldskonger for

at have været dette. Det kan da ikke undre, at baade

omtrent samtidige Forordninger, af hvilke hver var ud-

stedt ifølge Indstilling af sit Kollegium, kunde staa i

Strid med hinanden, og at adskillige Reskripter og For-

ordninger enten vare Hastværksarbejde eller saa ensidig

affattede, at de snart maatte kaldes tilbage. Højst sand-

synhg er det vistnok ikke i disse Henseender gaaet værre

i den dansk-norske Stat end i flere samtidige Stater^); men
det gjør ikke Sagen bedre.

Det er klart, at som vi overhovedet i en enevældig

styret Stat først og fremmest spørge om, hvordan Kon-
gen er, saaledes bliver hans Personlighed og den Aand,

der udgaar fra ham, af særhg Vigtighed med Hensyn til

den DiscipHn. der g^jennemtræuger Samfundet. Naar vi

have nævnt Træk af de første Enevoldskongers Person-

ligheder, som gjorde dem vel skikkede til at vinde Fol-

i
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kets Velvilje og derved til at fæstne Enevælden, og naar

deres Interesse for Regeringssagerne stærkt maa aner-

kjendes, saa er det dog ligesaa tydeligt, at der hos

Kristian V og paa visse Maader ogsaa hos Frederik IV
var Skyggesider, som maatte faa uheldige Virkninger,

dels med Hensyn til Kraft og Konsekvens i Regeringen

dels, hvad den Tugtens Aand angik, der skulde gjen-

nemtrænge Samfundet.

Man skulde tro, at Konger, der i den Grad som
disse Enevoldsherskere vare ivrige for at indskærpe deres

Arvesuccessorer at værne om Magten, ogsaa ved at give

dem en omhyggehg Opdragelse og ved tidlig at drage dem
ind i Statsforretningerne vilde have sat dem i Stand til

at udføre deres Kongegjerning med Dygtighed. Men
det hører til Datidens royalistiske Besynderligheder eller

rettere, det var ligefrem uforsvarligt, at hverken Kristian

V eller Frederik IV inden deres Tronbestigelse var ble-

ven uddannet til at overtage Styrelsen. Kristian V
havde vistnok siden 1664 kunnet være tilstede ved For-

handlingerne i Statskollegiet, men havde efter Hannibal

Sehesteds Vidnesdyrd ikke havt nogen Del i Forretnin-

gerne ^). Om Frederik IV er det, som ovenfor omtalt,

sandsynligt, at han havde faaet en daarlig Undervisning

i Skolefagene ^"), og det var først kort Tid, førend han

blev Konge, at han blev taget med i Konseljet og Høje-

steret. Et samtidigt Brev fra en høj Embedsmand, der

var nøje knyttet til Finansministeren Plessen, fortæller,

at allerede tre Aar tidligere havde Spørgsmaalet om
Kronprins Frederiks Optagelse i Konseljet været stærkt

drøftet, og at de vigtigste Ministre havde tilraadet det

med Iver, men uden at kunne sætte det igjennem. Det

er, som om den Jalousi, Konger tidt have næret imod

deres ældste Sønner, her har spillet ind paa en lidet

heldig Maade. Frederik IV udtalte selv senere, at han

ved sin Tronbestigelse havde følt sig ganske fremmed

for Regeringssagerne, og at han af den Grund havde
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maattet beholde høje Embedsmænd, som han helst vilde

have været fri for^*).

Hvor let en saadan Fejl end kunde føre til at stille

en Regent mindre selvstændig i den første Del af hans

Styrelsestid og til, at han tog Sagerne uheldig, var det

selvfølgelig ikke Hovedsagen. Det vigtigste var Kon-

gernes Personligheder.

Det synes, som om Kristian V efter sin Tronbesti-

gelse strax har taget fat paa Sagerne med Iver og Friskhed.

De fremmede Diplomater, som saa ham dengang, tik et

godt Indtryk af ham. En Hollænder iblandt dem, de

Wit. udtalte om ham, at han viste Sans for Orden i

Statshusholdningen, og den brandenburgske Statsafsending

meldte hjem, at han paa en fortræffelig Maade tog sig

af Styrelsen og ikke lod det ringeste ske uden sit Vi-

dende ^2). Hvad vi have set tidligere om hans stærke

Deltagelse i Styrelsen stedse senere under hans Regering,

vidner om. at han ikke lod det blive ved at vise Virksom-

hed i Begyndelsen, ^fen det er interessant, en Del Aar

efter hans Tronbestigelse at se Molesworth fælde den

Dom om ham . at det rimeligvis vilde gaa bedre i Sta-

ten, hvis han stolede mere paa sig selv og mindre paa

andre. Han havde Tro paa Kongens sunde Blik. Men
Molesworths Ord indeholde ogsaa en Daddel, og det en

fuldt berettiget, imod Kongen for. at han altfor meget

lyttede til andre. Ganske paa samme Maade havde en

hollandsk Diplomat nogle Aar tidligere (1682) dømt om
ham ved til en svensk Kollega at ytre, at han ingen

Tro havde til sig selv, men fulgte deres Raad, som han

havde fattet Tillid tiP^). Vi staa her ved en Hovedfejl

hos Kristian V. der har været skjælmesvanger for den

dansk-norske Stat. Han var en svag Karakter, og det

ikke blot i rent personlige Spørgsmaal, som da han af

Frygt for Moderen ikke turde aabne Fængselsdørene for

Leonora Kristine; men det kom idelig frem ved Sta-

tens Styrelse. Selve hans Godmodighed, hans Van-

skelighed ved at sige Nej. førte ham paa Afveje. Thi
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afgjort uheldigt var det, naar han ikke blev staaende

ved jævnlig at forunde virkelig trængende Mænd og

Kvinder Nedsættelse af Skatter, Eftergivelse af Restan-

cer o. s. V., men naar han ogsaa stærkt gjorde det

overfor Mænd, der hørte til hans Omgivelser eller ind-

toge fremragende Pladser i Staten, end sige naar han

ydede dem Begunstigelser, som i Virkeligheden gik ud

over andre ^^). Uden Tanke om at ville gjøre noget

ondt , kom han herved ind paa at give Bevillinger til

Gavn for enkelte . som vare ligefremme Vilkaarligheder

og bleve farlige, snart for Styrelsens faste Grang, snart

endog for selve Tilliden til Domstolenes Kjendelser og

derved fik en demorahserende Indflydelse.

Er det en Fejl hos en Fyrste at have for høje

Tanker om sig selv, er det om muligt endnu uheldigere,

naar han har for ringe Tanker om sig selv. Derved

bliver han let en Lededukke i andres Hænder. Hvis

han tilfældigvis har Sans for at finde de rette Raad-

givere og saa støtter disse med al sin Magt, kan der

endda komme noget fortræffeligt ud deraf. Forholdet

bliver i saa Tilfælde en forstandig Anerkj endelse hos

Fyrsten af en andens Overlegenhed. Men dette passer

ikke paa Kristian V. Lykken var falden i Enevældens

Skjød, idet dens tidligste Tid traf sammen med Griffen-

feldts Udvikling. Ham arvede Kristian Y fra Faderen,

og hans Dygtighed, som alle, hvad enten de vare Ven-

ner eller Fjender*), Indfødte eller Fremmede, fandt

" ) Mærkeligt er det saaledes, hvad den svenske Statsafsending

Lejonkloo 27 Sept. 1697 skriver til sin Regering fra Kjøben-

havn. at Gyldenløve — Gritfenfeldts tidligere Dødsfjende —
havde talt meget til ham til dennes Berømmelse, iblandt

andet, at han var en af de klogeste og habileste Mænd, som

han nogensinde havde kjendt, og som endnu fandtes i Ver-

den, blot han havde forstaaet at holde Maade i Lykken og

ikke havt for megen Ambition. Lejonkloo tilføjer, at man ej

heller vidste noget andet kriminelt, som kunde fortjene en

saa svær Dom som den, der rammede ham. (Danske
Samlinger 2den Række VI, 50.)
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forbavsende, var altfor stor til, at den unge Konge, der

stod over for en Mangfoldighed af ukjendte Vanskelig-

heder, ikke skulde have set, hvilken Hjælp han i Kam-
pen imod dem kunde have i hans kolossale Arbejdskraft

og skarpe Blik. Saa gik det da ogsaa frem i nogle

Aar, under nøje Forstaaelse imellem Kongen og Mini-

steren. Vistnok betraadte Griffenfeldt ikke nye Baner,

hverken i politisk eller i økonomisk Henseende. I det

mindste i den første af disse Retninger var Vejen saa

bestemt afstukken, at den maatte følges, hvad saa Grif-

fenfeldt i sit Indre kan have tænkt sig*). Det er saa

*) Burnet: History of his own time (London 1850) S. 2H5

indeholder et Sted med Hensyn til Grifl'enfeldt, der ikke

bør være ukjendt. Forfatteren, den paa Vilhelm III's Tid

ansete Biskop Bumet, fortsgller her lejlighedsvis, at Lord

Essex, der var engelsk Statsafsending i Danmark i det

Aar, da Kristian V kom paa Tronen, havde følt sig

meget ilde berørt ved at se det Omfang, den enevældige

Kongemagt her havde faaet, efter at der tidligere havde

hersket en meget fri Forfatning. Mange af Adelen, havde

Essex fortalt, vare misfornøjede med Forandringen „og selve

Kansleren, skjønt han ved Kongegunst var bleven hævet fra

meget ringe Vilkaar, kunde ikke lade være at beklage sig

for ham over Forandringen af deres Forfatning" (and even

the cancellor himselj, though raised by favourJrom very meati

beginnings, could not forbear to latnent even to him Vie change

of their consiitution). Det er klart, at der ved Kansleren

kun kan tænkes paa Griffenfeldt , skjønt han først senere

opnaaede denne Værdighed. At han skulde have indladt

sig paa en dybere gaaende Udvikling om den danske Stats-

forfatning med en engelsk Diplomat, er lidet sandsyn-

ligt, og Essex kan gjerne tænkes at have pustet Udtalelser

af Griffenfeldt op til noget mere, end de vare, men muligt

er det dog, at Griffenfeldt har ladet Ytringer falde, der

viste, at han. selve Kongelovens Koneipist, midt under sin

Ministervælde har set Skyggesiderne ved en Forfatning,

hvor Kongens Luner kunde kuldkaste de klogeste Planer og

hindre Fasthed i Styrelsen. En Mand med hans skarpe Blik

og den alsidige Uddannelse, han havde faaet paa sine Rej-

ser, maatte let faa Øje herpaa. Derimod vilde det være

lidet rigtigt, om man troede, at han havde havt nogen

1
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godt som umuligt . ved den indenrigske Styrelse i det

enkelte at sige, hvad der skyldtes ham og. hvad han

ingen Del havde i; det gaar aldeles ikke an at mene. at

han har gjort alt i disse Aar. Men hvad der udmærkede

Styrelsen i den Griffenfeldtske Tid, var, at der samtidig

med at politiske Forhandlinger i stigende Grad dreves

tinder de mest forviklede Forhold i Norden, kom „en

fortræffelig Orden og Husholdning" i Stand, en Fasthed

og Raskhed i Sagernes Gang, som forøgede Statens

Styrke, at saadanne Hjælpekilder skaffedes til Veje, der

kunde gjøre det muligt, om det behøvedes, at føre en

alvorlig Krig, at der med dette Maal for Øje fandt en

betydningsfuld og meget nyttig Omorganisation Sted af

Hæren, og at der blev stillet langt større Midler end

tidligere til Raadighed for at bringe Flaaden paa en

god Fod. Der var endelig en dansk Aand hos Griffen-

feldt, som pegede i en for Land og Rige lykkelig Retning.

Endnu under den engelsk-hollandske Krig fra 1666

— 1667 havde det kostet Frederik III umaadelige Van-

skeligheder at faa skaffet de Skibe og Kanoner til Veje,

der vare nødvendige for at kunne optræde som Hollands

Forbundsfælle, og i Aaret 1669 havde den svenske Stats-

afsending i Kjøbenhavn ment at kunne glæde sin Regering

Sympathi for den gamle Adelsvælde, der vilde have spærret

enhver Lejlighed for ham og hans Standsfæller til at komme
til Vejrs. Det er ogsaa bitre Stemninger imod Adelen som
den tidligere Tids Magthavere, man ser komme frem fra

Mænd, som stede ham nær, som i Breve fra Landsdommeren
Villum Lange til ham selv (Vaupell: Griffenfeld S.

21—22) eller i Skriftet: Fyrstelig Tankering (Jeg er

enig med Dr. J. A. Fridericia i, at dette er forfattet af

en, der stod Griffenfeldt nær. (Hist. Tidsskrift 5te

Række IV S. 443).) Naar fremmede Diplomater have omtalt

den gj ensidige Uvilje, der var imellem ham og Adelen, er

det næppe helt ugrundet, om der end var Adelsmænd, som
han stod paa en god Fod med (Danske Saml. 2den Række
in S. 52). Iblandt de Dommere, som dømte ham til Døden,
hørte fiere til den gamle Adel.
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med den Efterretning, at alt her i Danmark „stod i den

gamle Konfusion". Men 1674 lød S))roget anderledes.

Da indberette ikke blot Afsendinge fra andre Stater om
det Fremskridt, der kan mærkes; men endog Sveriges

Diplomater udtale stærk Anerkjendelse baade af Hærens

fortrinlige Tilstand og af Forbedringer i tiere Retninger,

at Handelen havde taget stærkt Opsving i Kjøbenhavn

og endnu mere i Norge, og at Styrelsen var bleven

„mærkeligen og vel indrettet" ^^). Under den skaanske

Krig vakte det ogsaa Forbavselse i Europa, at den

dansk-norske Stat stærkt havde arbejdet sig op paa

Siden af det overmægtige Sverige. Der var ingen Sam-

menligning imellem, hvad den nu var og, hvad den havde

været ved Udbruddet af Krigen med Karl Gustav, og

den havde dog siden den Tid tabt en Del af sine vig-

tigste Landskaber. Selv om dette Fremskridt i meget

hang sammen med, hvad der var grundlagt under Fre-

derik III, havde Styrelsen i Kristian Y's første Aar

virket overordentlig dertil. Som Svenskeren Nils Brahe

1674 netop tillagde GrritFenfeldt at have været den, der

havde bragt Styrelsen i den gode Tilstand, hvori den

var, saaledes kan der efter dennes hele Stilling i Staten

ingen Tvivl være om. at han væsentlig har havt Æren
deraf.

Men enhver véd, at Kristian V ikke i Længden

havde Sjælsstorhed til at taale Griffenfeldts Overlegen-

hed , især da denne ingenlunde altid traadte frem i de

rette Former. Han lod sig ophidse til at føle sin konge-

lige Stolthed krænket, og i denne Stemning laante han

Øre til den Bagtalelse, som Griffenfeldts Fjender fyldte

ham med. Saa faldt den store Mand , hvis sørgelige

Fængsel er en af de værste Pletter i vor Historie. Den
godmodige Konge var bleven forført til en Forbrydelse

imod Staten af den groveste Natur, og Processen havde

klart vist det usikre i en saadan Ministers Stilling,

der fra at have været almægtig den ene Dag kunde

blive en stakkels Fange den næste Dag, og det for hele
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sit Liv; den havde ladet det træde klart frem, hvilken

uheldig Indflydelse den overdrevne Opfattelse af Kon-
gens Højhed kunde udøve i^aa Dommere i hin Tid, hvor

let de glemte Samvittighedsfuldhed over Tanken om den

Pligt at straffe enhver Krænkelse af Kongeværdigheden,

og man maa vel tilføje, ogsaa over Ønsket om at være den

enevældige Konge til Behag. Kunde Kristian V end

senere savne Fangen paa Munkholm, havde han ikke

Karakterstyrke til at give denne Stemning Magt overfor

dem, der frygtede for at tabe deres Herredømme over

ham. De havde en god Støtte i den hemmelige Sky.

han rimeligvis stedse bevarede for atter at komme til at

staa overfor Statsmandens myndige Væsen; det var ham
behageligere at lade sig lede af dem, som havde Hof-

mandsbehændighed nok til at give ham Indtryk af, at

de saa den store Konge i ham.

En af de Mænd, der havde virket til at styrte Grif-

fenfeldt, nemlig Frederik Ahlefeldt, var, skjønt ingen-

lunde hans Jævning, dog afgjort en dygtig Mand.

Den franske Diplomat de Torcy taler (1685) i stærke

Udtryk baade om hans Kjendskab til Statssagerne , om
hans rige* Kundskabsfylde og hans fine Dannelse, der

gjorde det højst behageligt at samtale med ham. Det

var, siger han, kun Landets virkelige Interesse, som
Ahlefeldt saa paa, og den store Indsigt, han havde,

gjorde det tilraadehgst at gaa oprigtig til Værks overfor

ham, det vilde være farligt at prøve paa at skuffe ham*^).

Selv om Ahlefeldts Ønske at bevare et godt Forhold til

Frankrig har virket sit til at fremkalde denne Lovtale

over ham, har dog en Dom af en saa anset fransk Diplo-

mat sin uafviselige Vægt, og den stadfæstes ogsaa ved

Udtalelser af andre udenlandske Diplomater, som op-

holdt sig her i de samme Aar. De tale enstemmig om
Ahlefeldts store Dygtighed*). Det var derfor et godt

*) Det vilde derfor være heldigt, om man kunde komme bort

fra, hvad tidligere stadig blev lært, at Ahlefeldt var en af

de uvidende og uduelige tyske Yndlinge, der styrtede trrif-
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Valg, Kongen gjorde, da han tog ham til Storkansler

;

men dels holdt Ahlefeldt sig saa godt som udelukkende

til den udenlandske Politik uden at kunne afløse Grif-

fenfeldt som den, der gav hele Styrelsen Enhed og

Kraft, dels havde han næppe nogensinde i høj Grad

Kongens Fortrolighed. Det var Mænd som Overjæger-

mesteren. Vincens Hahn, og Overkammerjunker Adam
Levin Knuth. to fødte Mecklenburgere , der stod Kon-

gens Hjerte nærmest, og af dem var den første uelsk-

værdig, egennyttig og haardhjærtet, Knuth vistnok langt

bedre som Menneske, men bund ubetydelig. Andet end

indholdsløse, til Dels raa Samtaler vare saadanne Mænd
ikke i Stand til at føre. andet end plumpe Fornøjelser

kunde de ikke underholde Kongen med. Og han var

let at lokke til sligt.

Var Karaktersvaghed Kristian V's ene Hovedfejl,

saa var Mangel paa højere aandelige Interesser hans

anden store Fejl. Ved en Hofmaskerade 1693. hvor

enhver af Deltagerne bestemte sin Dragt efter de

Sysler, han holdt mest af. valgte Kristian V Jagt,

Elskov, Krigs- og Søvæsen. Det er betegnende.

Historikere have vistnok paa den skammeligste Maade
forvrænget hans Billede ved at skildre ham som en slet

og ret forlystelsessyg Mand; men det var højst uheldigt,

at han ikke forenede den Sans. han havde for de prak-

tiske Forretninger, med Kjærlighed til, hvad der kunde

berige hans Aand, at han holdt langt mindre af at læse

i en god Bog end af at ride en halv Snes Heste trætte

om Dagen eller jage Hjorte i August og September ved

de raa Parforcejagter, som han har den tvivlsomme Ære
at have gjort yndede her i Landet. Selv da han ikke mere
kunde ride, men kun i en let Vogn tage Del i Jagterne,

hengav han sig til dem med Lidenskab, indtil Strafifen om-

fenfeldt. Det var netop det uheldige, at denne iblandt sine

Fjender havde to, hver paa sin Maade dygtige Mænd som
Ahlefeldt og Hertugen af Pløen.
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sider rammede ham. En Hjort, som han gav Døds-

stødet, sparkede ham saaledes i Dødskampen, at det

fremskyndede hans Død. Han var ikke egentlig Læk-

kermund og ej heller drikfældig; men han kunde spise over

al Maade og han holdt som adskillige af Datidens tyske

Fyrster af undertiden at kige dybt i Glasset. Det er

et alt andet end tiltalende Indtryk, man faar af Fortæl-

lingerne om de Drikkelag, han tog Del i, og som endte

med at de fleste af Deltagerne vare døddrukne. Disse

Sider af hans Liv var det, der knyttede de stærke Baand

imellem ham og Personer som Hahn og Knuth. Af
dem døde Hahn heldigvis 1680; men Knuth levede

indtil kort Tid før Kongens Død.

Efter Griffenfeldts Fald havde Kristian V som en

anden Ludvig XIV udtalt, at han var sin egen Premier-

minister; han kastede sig strax over Sagerne med en

ganske overordentlig Iver og holdt Konselj hver Dag ^'')
;

men ligesaa lidt som han formaaede at tage Initia-

tivet i anden Form end at æske sine Ministres Over-

vejelse, naar noget i Øjeblikket forekom ham at være

truende eller paatrængende vigtigt, ligesaa lidt havde

han Personlighed til at holde Tugt iblandt sine Hof-

mænd og sine høje Embedsmænd. Deraf kom en evin-

delig Mængde Rænker og Stridigheder iblandt disse.

Som de havde kostet Staten Griffenfeldt, saaledes

voldte de Tabet af den dygtigste Feltherre, man havde,

den energiske Hertug af Ploen, umiddelbart før Slaget

ved Lund, i hvilket hans Kraft og militære Blik haardt

skulde savnes, og de vedbleve til liden Gavn for Styrel-

sen igjennem Kristian V's hele følgende Regering. Hvor

fremragende en Stilling Ahlefeldt end indtog baade som

Storkansler og ved sin Dygtighed, følte han sig idelig

modarbejdet. Det var en Slags Gjengj ældeise, der kom
over ham, fordi han havde været en af dem, der ivrigst

havde virket til at styrte sin Forgænger. Ulrik Frederik

Gyldenløve, som man efter hans Uvenskab med Griffen-

feldt kunde tro, vilde have været ivrig for at spille en

Danmark-Norge 1660—1720. II. 8
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ilolle, gjorde, saa vidt man kan se, kun saare lidt der-

lor, lian holdt sig i det hele senere udenfor det politiske

Rænkespil, og han synes i Almindelighed ikke at have vist

Iver for andet, end for, hvad der vedr^jrte Norge. Han
skildres som en velviUig, godmodig Mand. der holdt af

at leve godt. Næst ham og Ahlefeldt var Grev Konrad

Reventlow, der fulgte efter sin Svigerfader Hahn som

Overjægermester, den fornemste Embedsmand, og da

Ahlefeldt døde(l 686), gjaldt han senere som Statens ypperste

Minister. Uden at være Storkansler af Navn*) stod han

i Spidsen baade for det danske og det tyske Kancelli.

(Jgsaa han var af Væsen en vakker, behagelig Mand.

brav af Karakter, men temmelig løs af Sæder ^*') ligesom

Gyldenløve. og hans Begavelse næppe synderlig stor.

Naar man hører, at han ved Aabningen af Kristian V's

Ridderakademi kunde holde en ypperlig latinsk Tale.

tyder det paa, at han maa have forstaaet at erhverve

en Del Dannelse, og uagtet Molesworth udtalte den Dom
om ham, at hans Kundskaber ligesom hans Evner kun

vare meget jævne, erkjendte han ved Siden deraf, at

han i den senere Tid ved at vise Iver og Flid havde

udviklet sig heldig saaledes. at han ikke uden Fortjeneste

forestod den Post, hvorpaa Kongen havde stillet ham.

Det synes, at Folk have havt Tillid til hans personlige

Velvilje , og at han har taget ivrig Del i Styrelsen.

Men Evne til selvstændig at lede Danmarks Politik under

de vanskelige Forhold efter Ahlefeldts Død havde han

ligesaa lidt. som han overhovedet havde nogen fast

Karakter. Han kom let i Afhængighed af andre.

*) Ifølge Here Breve fra Hugo Lente til Broderen Kristian blev

der fra Knuths og haus Venners Side arbejdet paa at faa

Reventlow udnævnt til Storkansler efter Ahlefeldts Død: men
han gjorde alt for ai afværge det. Han vilde nemlig meget

nødig miste det indbringende Overjægermesterembede, som
Knuth higede efter at faa, naar han lilev Storkansler. (Danske

Adels Historie. Afdeling Kr. v. Lente, Pakke XVII Nr. 26.

28 og 110.)
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Medens Ahlefeldt var Storkansler, hørte Reventlow til

dennes Modstandere; men han var ganske sikkert her

mere et Redskab for andre end den, der gik i Spidsen.

Han lededes af tre Mænd, som dannede, hvad man
kaldte en Kamarilla eller en Kabale, nemlig Konrad
Biermann-Ehrenschild. Michael Vibe og Brandt. Af
disse var den første en Udlænding, født i Nærheden af

Durlach. Han havde været i fransk diplomatisk Tjeneste,

f. Ex. som Sekretær hos Terlon under dennes Sendelse

til Karl (jrustav i Aarene 1657—58; men han gik kort

efter Souverænetetens Indførelse i dansk Tjeneste, hvor

han efter 1676 som Gehejmesekretær havde med de

udenlandske Sager at gjøre nærmest under Storkansleren.

Nogle Aar senere blev han Medlem af Konseljet. Han
havde en Del Sagkundskab i sit Fag og maaske nok en

vis Snuhed; men han var mere smaahg og spidsfindig

end overlegen klog. Diplomaterne kaldte ham _2Jaifer dif-

ficuUatwii paa Grund af de Bryderier, det voldte at

forhandle med ham. Han var desuden baade rænkefuld

og bestikkelig. Det samme gjælder om Michael Vibe,

Søn af den Biskop Mads Jensen Medelfart, som paa

Kristian IV's Tid var bleven behandlet paa en raa og

skammelig Maade af den skaanske Herremand Holger

Rosenkrantz. Medens Vibe kun har indlagt sig liden

Fortjeneste som den. der ledede Frederik IV's Opdra-

gelse, var han en Embedsmand af ikke ringe Dygtighed, og

indtog en fremragende Plads som Vicekansler i det

Danske Kancelli efter 1683. Ingen af Ministrene havde

saameget at sige hos Kristian V som han, saa længe han

levede (indtil 1692). Men om han altid brugte denne Ind-

flydelse paa den rette Maade. er meget tvivlsomt. Det er

uhyggeligt at se ham hævne den Fornærmelse, som i sin

Tid var tilføjet hans Fader, ved at staa i første Række
af dem, der bragte Kongens Vrede til at falde saa tungt

paa Oluf Rosenkrantz, hin Holger Rosenkrantz's Søn.

Medens Ahlefeldt var Kansler, dannede han, som nylig

omtalt, et Modparti imod denne sammen med Biermann-
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Ehrenschild og den vistnok temmelig ubetydelige Over-

rentemester Brandt. Ehrenschilds Svoger. Til dem kom
snart som den fjerde Slesvigeren Thomas Balthasar Jes-

sen, der var en Svigersøn af Ehrenschild og efter først

at have beklædt lavere Embeder i Tyske Kancelli senere

blev Oversekretær i dette og altsaa den øverste her

næst Storkansleren. Uheldigvis har man om denne

Mand, som i Kristian V's sidste Aar fik en meget stor

Indflydelse, næppe Udtalelser af andre end af hans Fjen-

der eller af Diplomater, der repræsenterede Stater, som

han stillede sig i Modsætning til. Ifølge deres Domme
var han en rænkefuld Mand. der mindre havde sin Styrke

i overlegen Begavelse end i stor Forretningsdygtighed

og Arbejdsomhed. Hovedpunktet i denne Slesvigers

Grundsætninger var uforsonligt Had imod den got-

torpske Hertug og Ønsket om at faa den hertuge-

lige Del af Slesvig bragt tilbage under Kronen.

Han gjør Indtryk af at have været en mere hensynsløs

end forsigtig eller altid betænksom Statsmand. Foruden

at disse fire Mænd sluttede sig nøje sammen, havde de

en Støtte i Knuth, og idet de ogsaa forstode at skaffe

sig Indflydelse paa Konrad Reventlow, opnaaede de at

bringe Storkansleren i en isoleret Stilling. Det er ikke

usandsynligt, at de Torcy har Ret i at sigte dem for,

at de benyttede de Tider, naar Gigten hindrede Ahle-

feldt fra at være tilstede i Konseljet, til at drive Beslut-

ninger igjennem, som de vel vidste, han ikke vilde god-

kjende. Naar de Torcy tilføjer, at Ahlefeldts Fravæ-

relse ofte foranledigede, at Sagerne bleve overilet afgjorte,

har han næppe heller Uret. I det mindste synes der

at have været noget ubesindigt i Ledelsen af den ydre

Politik i disse Aar, hvor Kongen fjæmede sig fra Ahle-

feldts Raad, og afgjort uheldigt var det Billede af Splid,

som Regeringen frembød.

Da Storkansleren var død, var for saa vidt Modsæt-

ningen hævet; men da Reventlow nu paa en Maade kom
til at arve hans Stilling, ragede han snart uklar med de
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andre. Han har aabenbart villet emancipere sig fra dem
og budt dem Spidsen som Grand Seigneur paa en Maade,

der unægtelig ikke svarede til hans Mangel paa aandelig

Overlegenhed. Følgen var stærke Sammenstød og al-

vorlige Klager til Kongen fra de andres Side, saaledes

at hans Stilling flere Gange svævede i Fare. Hvor
spændt Forholdet kunde være, viser et Brev, som en

af hans Venner, en Gersdorf skrev til ham 31. August

1689. Det hedder her: „Kongen vil rejse herfra d. 13.

for at holde MøDstring over Rytteriet; Jens Juel er for

nogle Dage siden rejst til sine Godser, og for Øjeblikket

staar Jessen i Spidsen for Sagerne, da Gyldenløve ikke

vil have noget at gjøre med nogenting. Alle vore Ven-

ner, Monseigneur, ere i højeste Grad forbavsede over, at

De har villet rejse bort fra Hoffet og Konseljet i et saa

kritisk Øjeblik som det nuværende; jeg frygter meget

for, at vore Fjender ville forstaa at drage Fordel af De-

res Fraværelse, og at denne ubetimelige Rejse vil vise

sig at faa Virkninger, der ere lidet til Gavn for vor

Stilling".

Nogle faa Aar efter maa Reventlow imidlertid helt

have kapituleret og have kastet sig i Armene paa Jes-

sen, hvis lydige Redskab han var i Slutningen af

Kristian V's Regering. Den gamle Klike var ogsaa nu

sprængt, da Brandt fik sin Afsked 1692 og Vibe

døde samme Aar. Ehrenschild var allerede 1685 flyttet

til Hamburg, om han end stadig gjaldt for Medlem af

Konseljet. Men Striden flammede op paa en anden

Maade. I Stedet for Brandt blev Mecklenburgeren Kri-

stian Siegfried Plessen sat i Spidsen for Finanserne, og

hvor heldig end denne Afløsning var, naar man ser paa

Finanserne, hvor dygtig en Mand end Plessen idet hele var,

saa udviklede der sig desto værre skarp Uenighed mellem

ham paa den ene Side og Jessen paa den anden. Me-
dens Knuth støttede sin Landsmand Plessen, havde

Jessen, som ovenfor antydet, Reventlow paa sin Side

og, som det synes, dgsaa Moth, der i denne Tid som
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Broder gjaldt meget hos Kongen. Jens Juel manøvre-

rede ret snildt imellem Partierne og holdt sig ligesom

Gyldenløve sædvanlig udenfor Striden, han stod Jessen

nærmere end Plessen. og det samme var Tilfælde med
Knud Thott. Der laa en tydelig principiel Modsætning

bag ved Uenigheden, idet Plessen ønskede en Tilslut-

ning til England og Holland, medens Jessen holdt paa

Forbindelsen med Frankrig. Efterhaanden som den got-

torpske Konflikt blev hedere og hedere i Kristian Vs
sidste Regeringsaar for omsider at føre over i den store

nordiske Krig, kom ogsaa her Meningsforskjelligheder

frem, da Plessen advarede imod at drive denne Sag paa

Spidsen.

Den Fortjeneste, Plessen havde af at bringe bedre

Orden i Finanserne, kunde man tro, maatte have været

i Stand til at sikre ham stor Indflydelse, saa meget

mere som han havde Knuth at støtte sig til. Han har

ogsaa udøvet en saadan. for saa vidt han havde megen

Del i. at PVederik IV som Kronprins ægtede Louise

af Mecklenburg. Ved at gjøre ham til Elefantridder,

efter at han kun havde siddet 3 Aar i Konseljet, viste

Kongen ham sin Paaskjønnelse; men trods alt dette var

det kjendelig Jessen, som havde mest at sige i de sidste

Aar. I et samtidigt Brev hedder det om ham, at han

i Virkeligheden var Premierminister. Det er formodent-

lig det fælles antigottorpske Sindelag, som har knyttet

Baandet imellem ham og Kongen. Men den politiske

Uenighed, der bragte Plessen og Jessen i Modsætning

til hinanden, fik et videre Omfang og blev til et stærkt

personligt Had. som virkede uheldig paa Styrelsen i det

hele. Mænd. der kunde se nogenlunde rolig paa For-

holdene, beklagede bittert denne Strid.

Det er muligt, at Karakterfejl hos Jessen have

havt Del deri^^): men Plessen gjør paa sin Side ogsaa

Indtryk af have været en indtil Sygelighed pirrelig, li-

denskabelig Natur. Allerede inden han kom ind i Kon-
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seljet. ser man ham i sine Breve klage over Styrelsen,

over den Mangel ])aa Iver og den Forvirring, han linder

i alt; han kalder særlig den Behandling, Prins Jørgen

havde været Gjenstand for i Pengesager fra B,egeringens

Side, ligefrem oprørende, og han taler om et almindeligt

Misnøje; men rent galt bliver det,^ naar han kommer til

at nævne Jessen, hvem han spydig kalder »mon maitre«.

„le maitre'- eller „le vrai''\ dette „skrækkelige Menne-

ske", som han mener, idelig træder i Vejen for ham og

trækker Sagerne i Langdrag for ham. „Hvis", skriver

han engang til sin gode Ven Kristian Lente, „I i det

enkelte kjendte alle de Rænker, den Ondskabsfuldhed,

de Slyngelstreger og den Uærlighed, som Mr. le vrai

gjør sig skyldig i, vilde I blive forbavset derover, men
endnu mere over. at han bliver støttet af sin høje Pa-

tron (Reventlow), som lader sig trække om ved Næsen
af ham som en tam Bjørn. Dii meliora^'- 2^).

Naar den Splid og den Usamdrægtighed, som Re-

geringskredsene vare hjemsøgte af i denne Tid vare uhel-

dige med Hensyn til Stillingen udadtil, saa maatte de

ogsaa nødvendigvis virke skadelig indadtil. Der laa en

Demoralisation deri og et Exempel paa slet Disciplin,

der let kom til at smitte i videre Kredse, foruden at

Styrelsen jævnlig blev lammet derved. Saaraeget mere

kommer man her til at føle Manglerne i Kristian V's

Personlighed, at han tidt lod sig lede af disse Mænd i

forskjellige Retninger, at han. om han end ivrig arbejdede

sammen med dem, saa dog sjælden eller aldrig beher-

skede dem med en overlegen Vilje end sige med en

overlegen Forstand. Skjønt der — for slet ikke at tale

om Griffenfeldt — utvivlsomt er udrettet adskilligt dyg-

tigt under ham af Mænd som Ahlefeldt, Jens Juel.

Vibe, Plessen, Moth, Harboe, van Støcken, Luxdorph.

Rosenpalm og andre, vilde en kraftig Hersker med et

omfattende politisk Blik ganske anderledes have gjort

det muligt, at saadanne Mænd kom til at virke paa den

rette Maade og indenfor de rette Grænser.
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Paa Kristian V's Liv i sædelig Henseende er der

som bekjendt en mørk Plet. Man har vistnok ikke Ret

til at kalde ham udsvævende i den Forstand, at han

skulde have havt en Række Elskerinder; han har, som

det synes, sit hele Liv holdt fast ved sin Ungdomskjær-

lighed; men denne var ulykkeligvis ikke hans Dronning,

og man saa for første Gang i Danmark en Mætresse

„en titre'^. Det var noget nyt, men alt andet end godt,

Enevælden førte med sig. Den dansk-norske Stat fik

sin Sofie Amalie Moth, ligesom Frankrig havde sin Ma-

dame Montespan, og naar Ludvig XIV lod sine natur-

lige Sønner indtage en egen ophøjet Stilling, var det et

Sidestykke dertil, at her hjemme „Kongernes naturlige

Børn" kom til at danne en særlig Afdeling over alle andre

i Kristian V's Rangforordninger, og at Danske og Nor-

ske Lov (1—2—2) fastsatte et eget Værneting for dem.

Man skulde tro, det gjaldt for ganske at være i sin Or-

den, at Kongerne havde uægte Børn. Jo mere der i

hin Tid blev talt og skrevet om Kongedømmet af Guds

Naade, om at Gud derfor særlig værnede om Kongerne

og paatrykkede dem noget af sit Væsen, desto forarge-

ligere var det at se dem i sædelig Henseende te sig som

dem, der snarere havde Fader Zeus end Gud for Øje.

Men hertil kom den Indflydelse, som slige Forhold

kunde faa paa Statsstyreisen. Maaske er det ligesaa

falsk som saa meget andet, naar Traditionen har ladet

Sofie Amalie Moth spille en Hovedrolle ved Grifi"enfeldts

Fald 2'); man kan rolig slaa en Streg over den løgnag-

tige Riegels's Deklamationer om det Mothske Partis

skrækkelige Indflydelse; men klart er det dog, at Kon-

gen i det mindste undertiden har taget for meget Hen-

syn til Grevinden af Samsøs og hendes Børns eller Ven-

ners Tarv. Hertil skal det ikke regnes, at hendes

Broder beklædte den høje Stilling som Oversekreta^r

i det danske Kancelli, thi det var han fuldt værd, han

har vistnok været en af de dygtigste Embedsmænd i hin

Tid. Hvad man kan se af hans Voteringer i de Kom-
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missioner, i hvilke han havde Sæde, peger tydelig derpaa.

Derimod var det lidet stemmende med Statens Tarv, at

Kristian V, da Niels Juel døde 1697, lod denne store

Admiral faa den 20aarige Ulrik Kristian Gyldenløve *)

til Efterfølger som Flaadens højeste Officer. Man tænke

sig en saadan Udnævnelse paa et Tidspunkt, da der var

Mulighed for, at det den ene Dag før den anden kunde

komme til Krig! Det var dette purt unge Menneske,

der i Aaret 1700 skulde løse den svære Opgave at kom-

mandere den dansk-norske Flaade i Sundet overfor baade

Svenskerne, Englænderne og Hollænderne. Gyldenløve

synes at have været en brav og elskværdig Mand, han

har den Fortjeneste at have skattet Tordenskjold rigtig

og at have støttet denne under vanskelige Forhold, og han

blev efterhaanden en kyndig Sømand ; men man har dog

under den store nordiske Krig Indtrykket af, at det

skortede ham paa den Foretagelsesaand og den Dristig-

hed til at sætte noget paa Spil, uden hvilken intet ud-

rettes i en Krig. Han har ikke forstaaet at bringe det

i og for sig uforsvarlige i hans Udnævnelse i Forglem-

melse.

Ikke stort bedre var det, at Kristian V omtrent

samtidig gjorde hans 4 Aar ældre Broder, den for øv-

rigt kjække Kristian Gyldenløve, til Generalfeldtmar-

skal, og ban lagde saa desuden Postvæsenet med alle

dets Indtægter under disse Brødre; Kristian Gyldenløve

fik 1686, da han kun var 12 Aar gammel, det danske

Postvæsen, Admiralen det norske, I det mindste for

det danske Postvæsens Vedkommende drejede det sig

ikke om Smaasummer. Overskuddet deraf naaede snart

op til 20,000 Rdl. aarlig. 22) Endelig blev Kristian Gyl-

'*) Det gjør ikke Sagen bedre, at Jens Juel 1699 blev gjort til

Generaladmiral og derved sat over Gyldenløve, thi ingen

kunde tænke sig den gamle Jens Juel, der aldrig havde

havt egen Kommando, som Anfører for en Flaade.
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denliive som Barn gjort til Stiftamtmand i Bergen, hvad

der var det samme som, at en anden maatte styre Em-
bedet for ham. og Ulrik Kristian Gyldenløve blev i

en Alder af 6 (!) Aar (1684) sat til Stiftamtmand over

Island. Det var en Stilling, der i \'irkeligheden kunde

kræve en betydelig Virksomhed af den, som beklædte

den, selv om han ifølge den tastslaaede uheldige Ord-

ning kunde blive boende i Kjøbenhavn. Hvilket Indtryk

giver ikke sligt af, at Kongen paa en lidet gavnlig

Maade lod personlige Hensyn indvirke paa Besættelsen

af vigtige Pladser i Staten!

Efter alt, hvad vi saaledes have set om Kri-

stian Y. kan det ikke have været andet, end at

Mangler hos ham have virket væsentlig til den Usik-

kerhed, der var i Lovgivningen, naar det ene Kongebud

stred mod det andet, eller naar det. der den ene Dag
blev befalet, maatte kaldes tilbage den næste, ligesom ogsaa

til den tidt kritikløse Uddehng af Naadesbevisninger til saa-

danne Mænd, der forstode at vinde hans Yndest eller

at tale klynkende til ham. Det maa vistnok ogsaa er-

kjendes, at han var lidet skikket til at gjennemtrænge sit

Embedspersonale med den Disciplin og den Selvfornæg-

telsens Aand. som behøvedes ved den vanskelige Opgave.

Enevælden havde paataget sig at løse. Og med alt det

Folket holdt af den godmodige, brave, paa sin Vis virk-

somme og i meget pligtopfyldende Konge, kunde det

umulig se op til ham som en Mand. hvis Bud tik for-

øget Vægt ved dens Personlighed, der udstedte dem.

Intet Under altsaa. at man satte sig ud over saa-

danne Anordninger — og de vare talrige nok — , som

Regeringen aldeles ikke havde Midler til at skaffe over-

holdte.

i
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Frederik IV stod i vigtige Henseender over Fade-

ren. Han havde afgjort større Forretningsdygtighed og

mere Personlighed, I et Brev fra en højt staaende Em-
bedsmand, der blev skrevet strax, efter at han som Kron-

prins 1695 havde ægtet Prinsesse Louise af Mecklen-

burg. hedder det: „De Danske trøste sig med, at Prin-

sen ikke er oplagt til at lade sig beherske af en Kvinde.

og de haabe derfor, at de Herrer Mecklenburgere ikke

skulle faa Overvægten ved dette Giftermaal" ^^). Man
kan se, han havde Ord for at være en fast Karakter.

Denne Egenskab i Forbindelse med sejg Udholdenhed

viste han ogsaa til Held for sit Rige under de farefulde

Kriser, som den store nordiske Krig førte med sig.

Han forfulgte med Haardnakkethed det Maal, som Kristian

V havde afstukket for ham. at forene det gottorpske

Slesvig med Danmark, og han holdt Modet oppe i svære

Øjeblikke. Det er betegnende, at han efter Nederlaget

ved Gadebusch udbrød : Die Wilrfel Megen noch auf

dem Tische^ Gott kann ivieder alles gut machen'''', og

imod hans faste Holdning prellede i de nærmeste Aar
derefter alle Gørtzs kløgtige Planer af. Han viste

samme Fasthed i sit Forhold til Czar Peter, der vistnok

var hans Forbundsfælle, men som saadan i højeste Grad
anmassende og sædvanlig aldeles upaalidelig.

For slet ikke her atter at tale om hans sjældne

Arbejdsiver, saa synes det. som om han noget mere har

kunnet tage et kraftigt Initiativ end Faderen. Saaledes

ved de vigtige Reformer, hvormed han begyndte sin Re*

gering, saasnart Freden i Traventhai var sluttet, nemhg
Oprettelsen af Landmilitsen og Ophævelsen af Vorned-

skabet. Flere Træk ved Forhandlingerne herom

tyde paa, at han har havt et selvstændigt Syn

paa Bondesagen. Ligesom der ikke fattes Exempler

paa, at han i vigtige Spørgsmaal har truffet en modsat

Afgjørelse af den, vedkommende Kollegium havde til-
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raadet, saaledes var det efter Hojers Vidnesbyrd for

selv mere umiddelbart at kunne lede Finansstyrelsen,

at han fjærnede Kristian Siegfried Plessen fra den

Plads. Kristian V havde givet denne. Men uheldigvis

kan man ikke tillige hos Frederik IV faa Indtrykket af

en overlegen Aand. Hans egne skriftlige Optegnelser

staa ikke over Faderens, og trods alt hans Tilsyn med

Styrelsen giver hans Forhold til denne dog ikke Bille-

det af en Konge med et stort Overblik eller med Evne

til at skabe Hurtighed og Sikkerhed i Forretningsgangen.

Han var mere en ordnende end en skabende Natur.

Selve den Karakterfasthed, Frederik IV besad, fik

paa Grund af hans Brist paa overlegent Syn den Fejl.

at den ikke sjælden blev til en lidet heldig Stivhed.

Allerede inden han blev Konge, udtalte den franske

Statsafsending. Grev Chamilly, at han var stiv i sine Menin-

ger og ikke holdt af Modsigelse i nogen Ting. Under

den store nordiske Krig bragte hans Stivsindethed ham

mere end én Gang til at lægge Mangel paa Smidig-

hed eller Behændighed for Dagen og endog til under-

tiden at vise liden politisk Takt. Men holdt han stivt

fast ved en Mening, naar hsm først havde faaet den, saa

havde han ikke Opfindsomhed eller Aandslivlighed nok til

hurtig at blive klar paa, hvad han vilde gjøre. I den

interessante Karakteristik, Andreas Hojer har givet af

ham. hedder det blandt andet træffende, at han holdt af

at raadføre sig med alle. der kunde give ham nyttig

Oplysning, for at han saa kunde fatte den rette Beslut-

ning. Det kunde utvivlsomt være meget fornuftigt af

Kongen at tage andre paa Kaad; men han er i saa

Henseende undertiden gaaet saa vidt, at det viser, i hvil-

ken Grad han var bange for selv at fastsætte, hvad der

skulde gjøres. Han havde ligesom Faderen ingen ret

Tillid til sine egne Evner. Der er saaledes allerede

tidligere i dette Skrift blevet mindet om. at han

engang under den store nordiske Krig lod ind-

hente Betænkninger om den Politik, der skulde føl-



i

Frederik IV's Mangel paa Overlegenhed. 125

ges, foruden fra forskjellige Diplomater tillige fra ikke

færre end 28 Mænd, der enten beklædte eller havde

beklædt høje StilHnger i Staten*). Sligt kunde let føre

baade til Tidsspilde og til, at Kongen fik saameget at

høre i forskjellige Retninger, at han druknede i Tvivl

om, hvad han skulde beslutte.

Hojer har ogsaa udtalt, at det var Frederik IV's

Grundsætning aldrig at betro sig til én Minister eller ét

Parti alene, men at have Ministre og Fortrolige af af-

vigende Synsmaader, for at den ene kunde holde saa

meget desto skarpere Øje med den anden. Dette er en

slaaende sand Iagttagelse i det mindste med Hensyn til

en Række Aar af Kongens Regering. Naar dette selv-

følgelig for en Del hang sammen med hans Lyst til at

lade Sagerne blive undersøgte og bedømte fra forskjel-

lige og endog modsatte Sider, saa stod det tillige i For-

bindelse med, at han var en mistænksom Natur**). Det

var, som om han havde Mistro til, at hans Raadgivere

ikke tænkte nok paa hans Tarv og endog kunde træde

hans Myndighed for nær. Rimehgvis stod det i For-

bindelse hermed, at han holdt af at omgive sig med
underordnede Personligheder uden stor Dannelse eller

Kundskab , der paa én Gang vare hans Kammertjenere

og hans Sekretærer. Dem kunde han i den Grad lade

have Frisprog, at ondskabsfulde Kritikere kaldte hans

Regering en Kammertjenerstyrelse***).

Var nu Frederik IV i Stand til at være den selv-

*) Første Del S. 65.

**) Dette indrømmes ogsaa af den yngre U. A. Holstein, der

i de tidligere omtalte Optegnelser skriver om ham, at han

var „un peu méfiant de ceux qui etitouraient sa peraonne

avant de s'e« étre bien rassuré par des preuves réiterées". I

adskillige Tilfælde varede Kongens Mistænksomhed ogsaa,

efter at dette maatte antages at være Tilfældet.

***) U. A. Holstein anf. St. Et slaaende Vidnesbyrd om Kon-

gens Mistænksomhed har man i et Brev fra ham til den

ældre Holstein (G as pari Ur kunden I, S. 19—20).
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stændig afvejende og kraftig besluttende overfor disse

forskjellige Røster, iian lyttede til? Ingen, der kjender

nærmere til hans Historie i de sidste Aar af den store

nordiske Krig. vil faa Indtryk af, at han formaaede

dette. Man ser ham her den ene Gang efter den anden

staa vaklende imellem to politiske Systemer, af hvilke

det ene havde sin vigtigste Forkæmper i Ditlev \'ibé.

der tillige med Udenrigsministeren Kristian Sehested

holdt paa Forbindelsen med Rusland, det andet stærkt

forsvaredes af Johan Georg Holstein, som havde været

imod Deltagelsen i den store nordiske Krig og siden

ivrig førte Ordet for nærmest at støtte sig til England

og rette Pohtiken imod Sverige derefter-^). Som man her

savner en overlegen Personhghed hos Kongen, saaledes

gjælder det i det hele om Krigens Ledelse. Der blev

gjort utrolige Anstængelser for at skatte anselige Troppe-

masser paa Benene; men de brugtes ikke nok, og var

det end 1716 langt mere Czar Peter end Frederik IV,

der havde Ansvaret for, at de store Forl)eredelser til et

Angreb paa Skaane ikke førte til Handling, saa var det ved

andre Lejligheder for en stor Del Frederik IV selv, som

den Mangel paa Resoluthed og Raskhed, der karakteri-

serede den overordnede Ledelse af Krigen, skyldtes.

Han har vistnok ikke som Faderen begaaet den

kolossale Fejl. under en alvorlig Krig at have skilt Staten

ved en stor Minister og en dygtig General, og hverken Ynd-

lingeindflydelse eller Ministerrænker spillede den Rolle un-

der ham som i Kristian V's Tid ; men det har dog skortet

ham paa Evne til at paatrykke Styrelsen en bestemt, ener-

gisk Karakter, og han har ikke havt Evne til at tinde og

opdrage fremragende Statsmænd. Det vidnede om alt

andet end Blik for overordnet Embedsdygtighed. at han

snart efter sin Tronbestigelse gjorde Grev Konrad Re-

ventlow til Storkansler*). Den slappe Godmodighed,

*) Den Tradition, man sentre kan træffe paa, at han var en

stor Menneskekjender (f. Ex. Schytte: Staternes indre

1
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der var saa uheldig hos Kristian V, var hans Natur

fremmed, han kunde godt sige Nej til Ønsker, som ikke

stemmede med hans Syn paa Statens Tarv. Om det

saa var Storkansleren Konrad Reventlow, fik han gj en-

tagne Gange Afslag, naar han enten ønskede at kjøbe

nogle øde Gaarde, der tilhørte Staten, eller han vikle

have Lov til at nedlægge nogle Bøndergaarde for at

indrette en Sædegaard ^^). Frederik lY kunde endog

være haardhjærtet i sine Krav til Undersaatternes Pung;

men det er dog et Spørgsmaal , om der var stort mere

Konsekvens eller Disciplin i Styrelsen under ham end i

Paderens Tid, og Forholdenes stigende Vanskelighed

under den store nordiske Krig gjorde Savnet deraf

dobbelt følehgt. Man ser ligesaa vel under ham som

paa Kristian V's Tid saadanne Træk. som at der ind-

rømmedes Folk Monopoler, samtidig med at Kongebreve

og Forordninger erklærede det for forkasteligt at bevilge

dem. eller at han til Trods for, at han var saa strix i

at kræve Sparsommelighed og Orden i Finansstyrelsen,

saa dog bortskjænkede Godser til private Mænd — for

slet ikke at tale om hans Gaver til sine Mætresser.

Med al Anerkjendelse af de dygtige Sider ved hans

Herskerpersonlighed maa man derfor tvivle, om hans

Regering i den Tid, hvorom her er Tale, formaaede at

paatvinge Undersaatterne den uvilkaarlige Følelse af en

Styrelse, der ikke blot ved sin Magts Omfang, men og-

saa ved sin indre Styrke kunde kræve Lydighed.

Hertil kom nu den store Skyggeside, der klæber ved

hans Levnet. En Fyrste, der som han følte Kald og

Lyst til anstrængt Arbejde , og hos hvem man har det

Indtryk, at Fantasien spillede en underordnet Rolle i

Sammenligning med praktisk Sans og tør Forstand, vilde

man paa Forhaand tro, levede et jævnt, borgerligt Liv

Historie I., Kbhvn. 1772, S. 70), stadfæstes næppe af haus

eaen Historie.
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uden store Udskejelser. Han holdt sig unægtelig fri for

Svireri. og han brød sig ikke stort om de raa Jagt-

glæder, der spillede saa betydelig en Rolle i Kristian

Vs Fornøjelser; men han var uheldigvis udsvævende.

Selv om der hviler et Slør over hans tidt omtalte itali-

enske Forelskelser, var der tydelig nok noget uimod-

staaeligt for ham ved Italiens yppige Tillokkelser. Naar

hans jNIoder, under sin yngre Søn Prins Karls Rejse

dernede 1697, i sine Breve talte om dette Land som

Lasternes Fædreland, hvis Sæder hun frygtede for.

kunde faa en fordærvelig Indflydelse paa Sønnen, har

hun maaske allerede mærket denne Virkning paa den

ældre Søn Frederik, og hun fik i det mindste senere i

dennes Liv Lejlighed til at se sin Opfattelse stadfæstet.

Efter at Frederik IV havde været i Italien i Aarene

1692 og 1693. rejste han derned igjen i Aaret 1708—

1709 for at leve en Tid i det som Udsvævelsens Hjem

dengang berygtede Venedig. Og dog var det netop et

Øjeblik, da man skulde synes, at Forholdene i Norden

gjorde hans Nærværelse i Hjemmet aldeles nødvendig.

Med Rette er det sagt. at han aabenbart havde mere

Sans for Italiens levende Skjønheder end for Rafaels

malede. Det var flere Gange i hans Liv. som om en

dæmonisk Magt ved hans Sanselighed fik Herredømmet

over den stærke Følelse af sin Pligt som Konge, der i

det hele besjælede ham. Han, der var saa karrig paa

Tid og Penge, spildte begge Dele efter stor Maalestok

paa denne sin anden italienske Rejse, og for at kunne

komme til at danse med smukke Damer, glemte han i

den Grad Sømmeligheden, at han i Januar 1710. snart

efter at Hæren var marscheret til Skaane, lod holde

Maskerade og andre Fornøjelser ved Hoffet to Gange

om Ugen. Han morede sig med lignende Lystigheder i

Kolding, medens Pesten rasede i Kjøbenhavn 1711^^).

Men, hvad der var det værste, han levede to Gange

i formeligt Bigami. Inderlig kjed af sin Dronning, den
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mecklenburgske Prinsesse Louise, lod lian sig (1703) vie

ved venstre Haand til en Frøken Viereck, Datter af en

preussisk Statsafsending i Kjøbenliavn. Hun døde imid-

lertid snart; men nogle Aar senere, da han kom hjem

fra sin usalige italienske Rejse og paa Hjemvejen oven

i Kjøbet havde levet nogen Tid midt i alle de Vel-

lystens Tillokkelser, som August II's Hof i Dresden

dengang svulmede over med, fulgte han Exemplet der-

fra ved at tage en Frøken Schindel til sin Elskerinde.

Han gjorde hende til Grrevinde, idet han skjænkede

hende Godserne Næsbyholm og Bavelse som et Grevskab,

og der blev saa hdt kastet et Slør over dette Forhold,

at der, da hun mentes at være frugtsommehg, blev bedt

for hende i Kirkerne paa hendes Gods ^'). Men han

fik snart nok af hende, og da hun blev ham ligesaa utro,

som han var sin egen Dronning, landsforviste han hende

uden Lov og Dom. Derefter forelskede han sig i den

afdøde Storkansler Reventlows Datter, Anna Sofie Re-

ventlow, bortførte hende fra hendes Moders Gaard Claus-

holm og lod sig vie til hende ved venstre Haand (1712).

Ligesom for at gjøre Skandalen endnu mere offentlig,

gav han hende Titel af Fyrstinde af Slesvig og skjæn-

kede hende baade de saa kaldte Udendigslande ved

Sønder Ditmarsken og Vallø, der blev gjort til et Grev-

skab. I Gavebrevene tales der om „Vore Børn, som Vi

med hende kunde avle". Det var, som havde han fuld-

stændig Ret til at knytte en saadan Forbindelse. Den-

gang han paa lignende Maade havde ladet sig vie til

Frøken Viereck , havde dennes Fader i et Brev til en

Ven udtalt sin Harme over. at dette Forhold havde

fremkaldt Kritik fra flere Sider, særlig hos Præsterne,

hvis „Bibelfortolkninger" harmede ham. Han mente,

det maatte være ganske tilladeligt, „da der ikke i den

hellige Skrift findes et eneste Ord om , at en Konge
eller souveræn Fyrste ikke skulde have Frihed til at leve

i Ægteskab med mere end én". Man kunde fristes til

Danmark -Norge 1660—1720. II. 9
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at tro . at Frederik har beroliget sin 8amvittighed ved

samme mærkelige Argumentation^*). Anna Sofie fik

Bolig i en statelig Gaard tæt ved Slottet i Kjøbenhavn.

og Befolkningen her kom nu til at se en Gjentagelse af

Optrinene fra Kristian V's Regeringstid, kom til at se

en Konge, der holdt sig saa langt som muligt fra sin

Dronning og levede, saa meget han kunde, med hendes

lykkelige Medbejlerske, som var Midtpunktet for de

Fester og den Selskabelighed, han holdt mest af. En-

hver, der dristede sig til at kritisere en souveiæn Her-

sker, havde god Lejlighed til at dømme skarpt om
en Konge, som ugenert levede baade med en Kone

til højre Haand og en til venstre, og saaledes gjorde

sig skyldig i det. hvorfor han. naar han ikke havde

været Konge, ifølge Danske Lov skulde miste sin Hals.

Slige Skandaler vare ganske vist almindelige ved

Datidens Hotfer. og de forraaaede ikke at overskygge

den Agtelse for Kongen, som han ved sine andre gode

Herskeregenskaber vandt sig. saa meget mindre, som

han ikke lod sine Elskerinder have nogen Indflydelse

paa Styrelsen; men Forargelse vakte de alligevel hos

mange^^), Frederik IV kom selv til at føle det. Al hans

Kongemagt befriede ham ikke fra stærkt at mærke , at

Anna Sofies Moder, den hæderlige Storkanslerinde. for-

bandede ham som sin Datters Forfører. Han maatte

føle sig knuget til Jorden overfor hendes retfærdige

Vrede, og samtidig saa han Anna Sofies egen Broder,

Chr. D. Reventlow, og hendes Svoger, Danneskjold

Laurvig, tydelig lægge deres Misstemning for Dagen
ved under intetsigende Paaskud at nægte deres Under-

skrift til den Kjøbekontrakt. hvorved han kjøbte Klaus-

holm af Storkanslerinden^"). Det Forhold, der fremkom

i Kongefamilien ved Frederik IV's Liv med Anna Sofie,

skulde senere paa flere Maader faa uheldige ^'irkninger;

men bortset derfra, er det klart, at det Exempel, han

gav ved sin sædelige Vandel, om muligt endnu mindre

end hans Faders private Levnet skulde kunne virke op-

I
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dragende i god Forstand paa Folket. Dette saa ham
paa den mest flagrante Maade krænke Lovens Bud.

Naar man ellers i flere Henseender kan stille ham sam-

men med Karl XI i Sverige og Frederik Vilhelm I i

Preussen, saa var her et Omraade, hvor han stod langt

tilbage for disse tvende sædelige og alvorlige Herskere,

og hvor han derimod havde nogen Lighed med Datidens

fyrstelige Don Juan, August IL Han svækkede ved sit

Frillelevnet det smukke Exempel paa Pligtopfyldelse, som

han ellers gav.

9*
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Skyggesider ved Kmbedsordningen.

I samme Grad Enevælden havde villet skabe en

centraliseret Styrelse, i samme Grad maatte ogsaa den

civile Embedsstand stige i Betydning. Det var den, der

bar den hele Samfundsordning. Vi have ovenfor stærkt

faaet Indtryk af, at Embedsmændene tidt kun i ringe

Grad foregik Befolkningen med et godt Exempel,

hvad Disciplin og Pligtopfyldelse angik. Det er værdt

at undersøge deres Stilling noget nærmere. ^lan vil da

let se , at der var Sider ved denne , som maatte faa en

højst uheldig Indflydelse paa deres Duelighed og mo-

ralske Holdning.

Hovedpunktet er Lønningsforholdene. Hvad der

her slaar os i Sammenligning med Tilstandene i Nutiden,

er den umaadelige Modsætning imellem Lønningerne

paa de øverste Embedstrin og dem for de lavere Em-
beder. Det var efter Pengenes Værdi i den Tid meget

høje Lønninger, naar Medlemmer af Konseljet og de

øverst kommanderende Generaler eller Admiraler bleve

lønnede med 4—10000 Rdlr. Vor Tid har ingen Løn-

ninger, der kunne sammenlignes dermed. De overord-

nede Embeder i Regeringskollegierne vare godt lønnede,

især naar man tager Hensyn til. at der tillige hørte
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Sportler til dem. Gagerne have. efter at Kollegierne

vare blevne udviklede paa Kristian Vs Tid, væsentlig

holdt sig paa samme Højde baade under ham og Frede-

rik IV. En Deputeret i Finanserne, der under Frederik

IV havde 2000 Rdl. om Aaret og saa desuden sine

Sportler, var afgjort betydelig højere lønnet end selv

nogen af vore Ministre, og en Renteskriver med
6—800 Rdlr. Gage var heldigere stillet end en Kon-

torchef nu til Dags. Medens de øverste Embedsmænd
vistnok vare nødte til at udfolde en Pragt, der

kostede mange Penge, kunde Embedsmænd af Middel-

klassen leve , som de vilde , og da kunde Penge i hin

Tid række langt. Husleje. Kjød. Smør og tildels Brød

var adskillige Gange billigere end paa vor Tid. og selv

om Folk holdt af til Stads at gaa rigt klædte og af at

kjøre i Karosser, vare Livsfornødenhederne i det daglige

Liv langt færre end i vore Dage. Fordringerne til Be-

kvemmelighed meget ringere, og der var langt fra en

saadan Fristelse til at bruge Penge til alskens Forlystelser

som nu. Ogsaa for en Stiftamtmand eller Amtmand
maatte en Gage paa 1000 Rdlr. dengang være til-

strækkelig.

Derimod gjøre vi et langt Skridt ned med Gagerne,

naar vi komme til Amtsskrivere, Amtsforvaltere eller

Landsdommere, der lønnedes med 3—400 Rdlr.. hvortil

der dog maa lægges Sportler, Ogsaa havde Landsdom-
merne det saa kaldte Dommerkorn, en vis Sum, der

paalignedes Landstingsdistriktet. Tolderne se vi . løn-

nedes i Norge sædvanlig med 200 Rdlr. om Aaret. i

danske Kjøbstæder med 80— 100 undtagen i Aalborg,

hvor han havde 200, Fogderne i Norge lønnedes med
150—200 Rdlr.*). Mest paafaldende ere Lønningerne

ved Underretsdomstolene. Danske Lovs Ord derom ere:

„Herreds- og Birkefogder skulle nyde for deres Bestilhng

hver en Gaard omtrent paa 10 Tønder Hartkorn, kvit

og frit for Landgilde, Ægt og Arbejde og Skat. Paa
samme Maade skulle og Herreds- og Birkeskrivere nyde
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hver en Gaard omtrent paa 6 Tønder Hartkorn og

intet videre nyde af Herreds- eller Birkebønder til aarlig

Løn, uden hvis de af Arilds Tid nydt haver. Dog at

det ikke overgaar en Skjæppe Korn af hver hel Gaard".

Det sidste Tillæg havde ogsaa Herreds- og liirkefogderne

ilet til. Det var den samme Lønning, der var bleven

givet i Kristian IV's Tid. Efter den nye Matrikelbe-

regning under Kristian V bleve de 10 Tønder Hartkorn

nedsatte til 8 Tønder. Husker man paa, at den officielt

fastsatte Taxationsværdi for skattefri Jord var 50 Rdlr.

pr. Tønde Hartkorn, viser det sig. at deres Gaarde kun

kunne have indl)ragt lidet om Aaret, og derfor var der.

naar man ikke havde Gaarde at kunne lønne dem med.

kun fastsat i det Sted 30 Rdlr. som aarlig Løn for

Herreds- og Birkefogden og 20 Rdlr. for. Skriveren.

Dommerkornet har hjulpet noget; men da det for hver

Bondeby i Herredet eller Birket kun kan have beløbet

sig til 1—2 Tønder Korn. bliver Tillægget ikke over-

vættes stort, og om end Sportlerne i Anledning af for-

skjellige Retsforretninger i gode Egne af Landet kunne

have hjulpet en Del, vare de kummerhge i de fattige

Egne af Landet, og det var de fleste. Oven i Kjø-

bet vare mange af Herrederne og Birkerne kun meget

smaa. Da i Aaret 1688 en Del Herredsfogedembeder

bleve slaaede sammen, maa det have hjulpet paa Dom-

merkornet og Sportlerne; men Embederne vedbleve dog

paa de tleste Steder at være meget smaa "). Det samme

*) En ret interessant Angivelse af et Herredsfogedembedes

Størrelse har man for Bjerre-Hatting Herreds Vedkommende

1724, altsaa ved en Egn, der hører til de frugtbareste i Jyl-

land. Embedets Indtægter vare da 1) Løn af Herrederne

49 til 50 Tønder Byg, hvorpaa dog ofte indtraf Restancer,

2) Extraindtægter (Sportler) 9— JO Rdlr. om Aaret. Auktio-

ner og Arrester, som kunde hjælpe lidt paa Indtægterne,

forekom yderst sjælden. 1 over 2 Aar var der kun holdt 1

Aviktion. Selv om man, som jeg formoder, maa føje Ind-

tægten af en Gaard paa 8 Tønder Hartkorn dertil, bliver det

II
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har i Norge gjældt om Sorenskriverne, for hvem der var

tilsvarende Lønningsbestemmelser*). I tidligere Tid

havde Herredsfogderne for det meste været Bønder, og

det kan, efter hvad vi have set om Lønningen, ikke

undre, at det samme for en Del var Tilfældet endnu.

Danske Lov taler om „ Herredsfogder og andre Bønder",

og i en Forordning, der er en halv Snes Aar yngre,

omtales det da ogsaa som noget, der ikke var forunder-

ligt, at Herredsfogder, Birkedommere og de tilsvarende

Herreds- og Birkeskrivere kunde være „gemene Bøn-

der" ^). For den , der var vant til at leve som Bonde,

kunde en saadan Stilling passe godt, for andre maatte

den være den rene Jammer. En samtidig Forfatter for-

tæller om en af disse Herredsfogder, at han først havde

været Barbér, saa havde han tjent Frøken Schindel,

Frederik IV's Frille; men da hun faldt i Unaade. blev

han „removeret" til Herredsfoged, Udtrykket .,remo-

veret" tyder paa alt andet end et Avancement, og den

gode Mand har sandsynligvis havt det federe hos den

tine Dame end ovre i sin Herredsfogedbolig i Jylland^).

En Herredsskriver i Ramsø og Thune Herred ser man
søge at blive Byfoged i Roskilde, da han kun havde

50 Rdlr. om Aaret at leve af*). Frederik IV forøgede

Birkedommernes Løq paa Ryttergodset; men det blev

alt i alt dog ikke til mere end 150 Rdlr. om Aaret.

Riegels har fortalt en Anekdote med Hensyn til disse

Birkedommere, der, hvis den ikke er sand, fortjente at

være det. Da Frederik IV, hedder det, engang rejste

omkring paa sine Ryttergodser i Jylland, bad en Birke-

dommer ham allerunderdanigst — om at maatte blive

en jammerlig Lønning, alt i alt. (Uiibertz: Aktstykker
vedkommende Aarhus etc. III, 129, jvfr. smstds 115).

*) Reskr. af 24 Maj 1662. En afgiftsfri Gaard paa 4 Skpd.

Tunge (der regnedes omtrent lig 8 Tønder Hartkorn), 4 ji

af hver fuld Gaard og 2 ji af hver Halvgaard samt nogle

uvisse Indtægter.
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hans Kidehest. Kongen blev vred Ojt? spurgte, hvad han

mente dermed. Birkedommeren svarede: „Vi have

begge hge mange Skjæpper Korn om Aaret . med den

Forskjel. at Deres Majestæts Hest rides kun af én. jeg

derimod af alle og enhver" '').

Byfogdernes Stilling var ingenlunde bedre, snarere

ringere. I en større Kjøbstad som Aarhus naaede en

saadan Embedsmands. Indtægter i Slutningen af Tids-

rummet ikke 150 Rdlr., selv naar alt regnedes med*'), i

Helsingør udgjorde de paa samme Tid imellem 170 og

190 Kdlr. ^). Man kan da tænke sig. hvordan Stillingen

var i de mindre Kjøbstæder. Byfogden i Slagelse søgte

at forbedre sine Kaar ved at drive Værtshushold**), i

Skjelskør maatte denne Eaibedsmand ikke alene ogsaa

være Postmester, men endog selv bære Brevene om-

kring'*), i Nykjøbing paa Mors var han saa elendig

stillet, at det indberettes om ham (1711). at han, i Ste-

det for, at han skulde have 8 Kdlr. i Løn. knap havde

det halve og ligesaa lidet i uvisse Indtægter; han kunde

derfor ikke af sit Embede have det tørre Brød^"). By-

fogden i Mariager skildrer 1716 sin StiUing ved at skrive:

„Jeg har af Nød og Trang maattet sælge af min hid-

førte Boskaf, adskillige Varer, ja mine bedste Cfang-

klæder til Levnets Ophold. Jeg maa bekjende, at man
ikke kan forlade sig til nogle Mennesker, helst naar man

er i Eattigdom geraaden. Jeg er nu foragtet af Iiid-

vaanerne her i Byen og intet estimeret" ^^). I Aaret

1719 var en Lakaj hos Kronprinsen bleven By- og Raad-

husskriver i Slagelse; men Lønnen, han tik. var mindre

end den, han havde havt som Lakaj, og han søgte at

blive fritaget for Embedet, da han var l)ange for derved

at falde i Armod. Man ser en Byskriver i Hobro op-

give sit Embede, fordi han kun havde 8 Rdlr. at leve

af'^). og om Byskriveren i Nykjøbing paa Sjælland op-

lyses det i Aaret 1711 . at han var „en fattig gammel

Karl, der intet havde at betale med'', men fik sin Føde

ved at gaa paa Omgang hos „andre gode Folk" og til
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Vederlag betjene „dennem med Skriveri" *^). Oppe i Norge

var den Løn. som af" Statskassen 1720 blev udredet til

Byfogderne i Frederikshald, Frederiksstad og Tønsberg

henholdsvis 20, 12 og 7 Rdlr. ^^). Man kan efter alt

dette ikke undre sig over. at Regeringen fritog slige

Embedsmænd for selv at rejse til Kjøbenhavn og der

forklare deres Regnskaber. Det vilde . som der siges,

formedelst deres Løns Ringhed falde dem tungt for ^^).

Den Indretning, der delvis gjaldt ved slige Embe-

der, at nemlig Indtægterne bleve oppebaarne ved Paa-

ligning paa den bedst stillede Del af Befolkningen, har

sit tilsvarende, baade ved flere temmelig omfattende

Embeder som Generaivejmesterens i Norge ^''). og ved

forskjellige lokale Bestilhnger ned til Skarpretteren*).

Dog lik denne sidste tillige efter en i det enkelte stærkt

gaaende Taxt Honorar for de Exekutioner, med hvilke

han „opvartede" sit Distrikt. Kjøbstædernes Magistrater,

altsaa Borgmestre og Raadmænd bleve dels lønnede paa

en lignende Maade, dels ved Anvisning paa visse Ind-

tægter i deres By, f. Ex. iVccisen, en Lønningsmaade.

der idehg gav Anledning til Strid. Ved Rigernes to

vigtigste Byer, Kjøbenhavn og Bergen, har Staten ud-

redet Gage til Magistrat og Præsident, ogsaa ved Frede-

ricia gav den Lønning til den saa kaldte Præsident,

Byens øverste Kommuneembedsmand; men sligt hørte

til Undtagelserne. Hvad der imidlertid var fælles for

næsten alle disse Embedsmænd udenfor den egentlige

Centralstyrelse og Stiftamtmands- samt Amtmandsem-

bederne, var, at de vare mere eller mindre slet lønnede.

De vare i det væsentlige ens stillede under Kristian V og

Keskr. af 4 Decbr. 1686. Hvilke besynderlige Indtægter

denne i hin Tid vigtige Bestillingsmand kunde have, viser

en Optegnelse fra Aarhus 1711. Han havde her som Ind-

tægt 2 p af hvert Læs Trækul, Træsko, Fisk, Sild og Frug-

ter, et lille Stykke Brænde af hvert Læs, 15 />, naar nogen

tog Borgerskab, 1 Flaske 01 og 2 Retter Mad, naar fornemme

Folk gjorde Bryllup (Hiibertz anf. St. III, 58—59).



138 Sjette Kapitel.

Frederik ]V ^" I, Det samme Misforhold, som fandtes ved

de civile Embeder, kom ogsaa frem ved Officersstillingerne.

Medens de høje Charger vare rigelig gagerede, havde de

lavere Ofticerer kun daarHge Lønninger ^^).

Paafaldende er det ogsaa ved høje og meget vigtige

Embeder at trsefFe dem. der endog aldeles ikke vare

lønnede. Dette gjaldt om Pladserne- som Assessorer baade

i Højesteret og i Overhofretten i Kristiania. Alt, hvad

der i Frederik IV's Tid blev kostet om Aaret paa

Højesteret, var 2000 Rdlr. til en Justitiarius og til fire

Justitssekretærer^"). Den Godtgjørelse. Folk fik for at

overtage en Assessorplads her. var kun den at bære en

pæn Titel og have en ansehg Rang "^"j. Stillingen kunde

derfor kun overtages af Mænd. som enten havde privat

Formue eller beklædte andre vel lønnede StiUinger. For

Overhofrettens Vedkommende blev det udtrykkelig ved

dens Oprettelse paabudt, at den skulde sammensættes

..uden vores ringeste Bekostning, særdeles af dem. som

allerede udi vores virkelige Tjeneste befindes og derfor

deres Besolding eller Fordel nyder" ^').

Det maa endelig ved Datidens Embedsforhold

erindres . at Pensionsret ikke fandtes. Pension gaves

kun undtagelsesvis, og da som en >«'aadessag. Derfor

var det et stort Fremskridt, da der, efter at Staten selv

havde overtaget Postvæsenet, i Aaret 1712 blev fastsat,

at en Del af Postkassens Overskud skulde uddeles „til

gamle, fast udlevede Betjente, hvilke ellers ikke deres

Ophold kunde have, samt fatti^'e nødlidende Enker og

umyndige fader- og moderløse Børn . hvis ^[ænd eller

Forældre i Vores Civil- eller Militærtjeneste haver været"-^).

Det danner et smukt Sidestykke til de alvorhge Skridt,

Frederik IV laa Aar i Forvejen havde ladet ske for at

faa Fattigforsørgelsen bragt i et bedre Spor. Men det

kan dog kun opfattes som en Begyndelse til noget, der

senere kunde faa Betydning. I det mindste bliver man
næsten forfærdet ved at høre. at af mere end 100 Enker

efter Officerer, der vare faldne i den store nordiske
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Krig, tik i Aaret 1721 kun otte Understøttelse af Sta-

ten ^^). Det var derfor særdeles rigtigt, at Regeringen

samtidig gav sig til at begunstige Oprettelsen af Enke-

kasser, Men hvor vigtigt end alt sligt kunde blive med
Tiden, havde de slet lønnede Embedsmænd endnu kun

daarlig JRaad til at gjøre Indskud i slige Enkekasser.

Disse for Størstedelen højst uheldige Forhold vare

en Følge af Finansernes stadige slette Tilstand, og

denne havde oven i Kjøbet ogsaa den Virkning, at

Embedsmændene tidt maatte vente længe paa at faa.

deres Gager udbetalte, de vare i al den Tid henviste til

alene at leve af Sportlerne, for saavidt der hørte saa-

danne til deres Embeder. Den ene efter den anden kom
det til at gaa, som det gik den senere meget ansete

Povl Nielsen Rosenpalm, der 1667 i et Brev til Frede-

rik III klagede over, at Staten skyldte ham en Del af

den Løn, han i 4 Aar skulde have oppebaaret som

Lærer for Kronprinsen, og hele den Løn, der tilkom

ham for i 6 Aar at have været Sekretær i Kancelliet.

Men hans Klager hjalp ikke , han maatte 4 Aar efter

bede om dog i det mindste at faa 300 Tønder Hartkorn

som Vederlag, nu, da han, som han skrev, i 14 Aar
ikke havde nydt saa godt som en Skillings Værdi -*).

Cornelius Pedersøn Lerche, der beklædte vigtige diplo-

matiske Stillinger og andre Embeder under Frederik III

og Kristian V, ser man, som en Følge af, at han ikke

havde faaet sin Gage ordentlig udbetalt, have Fordringer

paa Statskassen, der løb op til 11000 Rdlr.^^). Enken
efter den berømte Jurist Peder Lassen, Justitiarius i

Højesteret, klagede 1691 til Kongen over, at hendes

Mand i de 21 Aar, han havde været Embedsmand, ikke

havde oppebaaret „den ringeste Skilling af den Løn. der

tilkom ham", hun havde derved faaet et Tilgodehavende

paa 15946 Rdlr. ^^). Det er derfor ikke sjældent, i Akt-

stykker fra Kristian V's Tid at træffe paa slige xVndra-

gender, ledsagede af den trøstesløse kongelige Resolu-

tion: „Udsættes til bedre Tider-'. Vi møde dem endog,
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hvor en Enke efter et Kancellibud „til Hjælp til fire

smaa umyndige Børns Opdragelse" begjærer 40 Kdlr..

der skyldtes hende som resterende Lønning for hendes

afdøde Mand*'). (Jm det saa var Officererne, der dog

stode Kristian Vs Hjærte nærmest, maatte de vente fra

Termin til Termin paa deres Gage. Hvad enten det

var Diplomater i meget betroede Stillinger. Officerer,

civile Embedsmænd, baade høje og lave, eller Enker

efter Embedsmænd, grebe de i deres Fortvivlelse til at

overhænge saadanne Mænd med deres Bønner eller Fore-

stillinger, som de mente, maaske havde Indflydelse nok

til at faa Statskassen aabnet for deres Krav. Efter de

forskjellige Stillinger, hvori vedkommende var. fik Kla-

gerne snart en Tilsætning af Bitterhed, snart bleve de

stemte i de ynkeligste Toner 2»),

Undertiden hjalp Regeringen sig igjennem ved at

give Jordegods i Stedet for Penge; men. saa slet som

det Udbytte var , der i den Tid vandtes ved Landejen-

domme, var det for mange en tvivlsom Fordel at faa et

saadant Vederlag. Derimod maatte det gjælde for en

stor Lykke, naar Regeringen betalte den tilgodehavende

Gage ved at give Anvisning paa en eller anden Stats-

indtægt, f. Ex. Told--'). Dog, dette hørte til Sjælden-

hederne. Samtidig hermed forværredes Embedsmændenes

K aar. som vi senere skulle komme tilbage til. ved trykkende

Skatter, som de for en stor Del maatte udrede, hvad enten

de fik deres Gage eller ikke. Det kom under den store

nordiske Krig saa vidt, at man søgte om at faa sin

Gage udbetalt som om en anden Maade. Anderledes

bevilgedes Udbetalingen heller ikke, naar det f. E.\.

1713 blev tilladt, at Stiftamtmand Liitzow maatte faa

sin Gage anvist for det foregaaende Aar, eller naar

det 1714 bevilgedes en militær Læge. Hieronymus Laub.

at Halvdelen af hans Tilgodehavende i Lønning maatte

betales ham ^^). Det er højst betegnende i samme Ret-

ning, at Frederik IV 1718 vedtog, at de, som nod Gage

og ej kunde udrede deres Skatter, maatte faa anvist et
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Aars resterende Gage med Fradrag af Skatternes Beløb.

Man kan deraf sikkert slutte sig til, hvorledes det gik

med Udbetalingen af deres Gager, som ikke endnu vare

saa forarmede, at det var dem umuligt at udrede deres

Skatter 31). Den samlede Sum af de Gager, Frederik IV
1 Januar 1720 skyldte sine Hofbetjente og civile Em-
bedsmænd, hvoriblandt nogle Præster i særlige Stillinger,

løb op til 837,500 Rdlr. Der synes ikke synderlig at

have gjældt Persons Anseelse ved disse Restancer. Selve

Ministrene opføres med Tilgodehavender fra 2000 til 5500

Rdlr., Chr. D. Reventlow havde 6000 Rdlr. til gode. den

højt betroede Gehejmeraad Breitenau, der blev spurgt

til Raa.ds i vigtige poHtiske Sager, havde endog Krav

paa 30000 Rdlr.

I Sammenligning med den verdslige Embedsstand

havde Gejstligheden den Fordel, at den ikke skulde have

sin Lønning af Statskassen. Den var i det væsentlige

dengang lønnet som nu til Dags, saaledes at dens Hoved-

indtægter vare Udbyttet af Præstegaardsjorderne, Præste-

tienden, o: hvert 30te Neg af de tiendepligtige Ager-

brugeres Sæd, Offer og Accidenser og saa nogle andre

mindre x\fgifter af Menigheden. Præstegaardsjorderne

udgjorde paa mange Steder et større Areal end i vore

Dage, nu da saa meget af dem er bortsolgt mod, at den

tilsvarende Kapital er henlagt til Embederne. Men det

er en Selvfølge,, at Præsternes Indtægter maatte være

langt ringere . end de have været -i nyere Tider. De
afhang helt og holdent af Agerbrugets Tilstand og de

dermed i Forbindelse staaende Kaar for Bønderne. Da
disse Forhold vare i høj Grad ugunstige, bleve Indtæg-

terne paa alle Omraader tidt kun ubetydelige. Der

fattes ej heller Vidnesbyrd om daarlige Kaar for

mange af dem, som naar der i et Brev fra en Biskop i

Aarhus 1681 tales om den „betrængte Tilstand", hvori

Gejstligheden i tiere Stifter var og, at en Del af dem
mere end andre i disse Tider vare ,,ad medullam ema-

daii" •'2) (udpinte til Marv og Ben) , eller naar Biskop
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Bircherod i et Brev til Grev Konrad Reventlow (1699)

fremhæver den „slette Tilstand og Uformuenhed" hos

„adskillige af Aalborg Stiftes fattige Præstemænd" '').

Men idet der dengang som nu var en stor Forskjel paa

Præstekaldenes Størrelse, tør det vistnok antages, hvad

der stadlæstes af lejlighedsvis forekommende Oplysninger

at der har været forholdsvis gode Embeder, og at de

det hele stode højt over de lavere Retsbetjentembeder

I Sammenligning med Middelstandens Kaar i Alminde

lighed har G-ejstligheden næppe havt Grund til at klage*)

Om muligt ikke mindre uheldig end Lønningsfor-

holdene var ved de fleste Embeder den Maade. hvorpaa

de bleve besatte.

Paa en Tid. da der som en Følge af Dagpressens

ringe Udbredelse endnu kun lidet fandt offentlig Kund-

gjørelse Sted ved Hjælp af den. var det ej heller Brug

at offentliggjøre noget om. at Embeder vare ledige.

Folk. der ikke boede i Kjøbenhavn. vare henviste til

den Kundskab om Embeders J^edighed , som de kunde

opnaa ved Bekjendtskaber i Hovedstaden, eller de vare

ved deres Ansøgninger indskrænkede til den snævre

Kreds af Embeder, der laa indenfor deres Synsvidde.

Med spændt Opmærksomhed spejdede de her efter den

første , den bedste Lejlighed . der kunde frembyde sig

*) Som et Vidnesbyrd i deu Ketninfr fra en af Landets bedre

Egne skal jeg efter velvillig Meddelelse fra Hr. Lærer S.

Jørgensen i Kistrup anføre, at Skifteprotokollerne vedrørende

Gejstligheden i Salling Herred i Fyen vise, at af 29 Skifter

efter Præster i Tiden fra 1691— 1740 gave 2.5 et endog meget

betydeligt Overskud. Hr. Jørgensen har fremdeles meddelt

mig, at efter, hvad de almindelige AuktionsprotokoUer ved

Amterne i Fyen vise, vare Præster i denne Tid ved Adelens

Fallitboer jævnlig Kjøbere af de kostbareste Gjenstande.
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for dem til at faa et Embede, og de skyndte sig ved

det første E-ygte , der gik om . at et saadant skulde be-

sættes, til at andrage om at maatte „nyde det lille

Stykke Brød. som skal være blevet ledigt". Det blev

under slige Forhold ganske naturlig Skik ikke blot at

søge om Embeder, men ogsaa om Expectance paa Em-
beder. Man maatte være paa sin Post for enten paa

den ene eller anden Maade at sikre sig et Avancement

engang i Tiden. Almindeligt synes det at have været

at anbefale sig til et ledigt Embede eller en ledig

Bestillingsplads ved at tilbyde at ægte den Mands Enke,

der sidst havde havt Stillingen. Saadanne Tilbud kunde

forekomme under meget paafaldende Former, da Fore-

stilling om Takt aabenbart ikke var meget almindelig

dengang. Grev Konrad Reventlow modtog saaledes en

Dag et Brev fra en Mand i Siiderstapel, hvori denne

først bad ham undskylde, at han ikke havde gjort ham
sin Opvartning under hans Ophold i Rendsborg. han var

nemlig ved Guds Vilje bleven rammet af en sværHjem-

søgelse, idet han havde mistet sin Hustru, dennes Lig

stod endnu over Jorden. Men Manden var en praktisk

Natur. Han greb med det samme Lejligheden til at

indberette, at en Husfoged i Rendsborg havde taget

Livet af sig selv, og han tilbød nu, at han vilde gifte

sig enten med Enken eller med Datteren, hvis han kunde

faa Embedet. Man finder et lignende Tilbud ogsaa

overfor en Skarpretters Enke i Haderslev, naar ved-

kommende derved kunde opnaa den afdødes Plads ^^).

Naturligvis var Folk paa Færde, saasnart der var

Udsigt til en Kaldsfælles Død eller Afsked ^°). Forholdet

var i saa Henseende- ens ved Præstekald og ved verds-

lige Embeder. Undertiden var Iveren vel stor. En Præst

søgte saaledes engang under Kristian V om et Kald,

idet han motiverede det med, at den i dette Embede
ansatte Præsts Hustru havde faaet et Barn, førend der var

gaaet 9 Maaneder efter, at hun var bleven gift. Sligt gjaldt

i hin Tid tidt som tilstrækkelig Grund til at volde en
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Præsts Afskedigelse, da han burde staa uden Plet lor

Menigheden. Men Ansøgeren spekulerede dog fejl ved

denne Lejliglied. Den kongelige Resolution paa hans

Ansøgning lød kort og godt: „Afslaaet, den anden skal

pardonneres" ^•^).

Der fremkom som en Følge af denne Formløshed

ikke blot noget uhyggeligt i Embedsjægeriet; men det

blev tidt umuligt at faa den dygtigste til det ledige

Embede, og der opstod ogsaa let en overordentlig stor

Konfusion. Det hændte Biskop Birclierud i Aalborg en

Dag, at han fik et Brev fra en „Studiosus" i Kjøben-

liavn. der meddelte ham. at han var bleven kaldet af en

Godsejer til Præst i et Kald i hans Stift og havde faaet

kongelig Stadfæstelse paa sin Udnævnelse. Men uhel-

digvis var Kaldet slet ikke ledigt. Bircherod svarede

ham. at hun kunde spare sin tiejse ,.og sin Omhyggelighed

for Broust og Svenstrup Menigheder, eftersom Præsten

Hr. Søren Bagge endnu levede". Men. føjede han til

med tydelig ISraUce. vilde han „skynde sig at komme
til Hr. Sørens Bryllup, som i disse Dage skal holdes,

vilde han maaske være Manden velkommen" ''"). Folk

maatte i det hele være forberedte paa. at Embeder, de

søgte, enten slet ikke havde været ledige eller allerede

vare bortgivne. Man finder i Kancelliprotokollerne i

Anledning af Ansøgninger om saa kaldte ledige Embe-

der netop jævnlig Vedtegninger, der vise. at det er gaaet

saaledes.

Hvad der virkede værst paa Besættelsen af de

verdslige Embeder og dermed ogsaa paa Embedsførelsen,

var de nylig omtalte uheldige Lønningsforhold. Hvilke

Fordringer til Dygtighed og Kundskab kunde der gjøres

ved Besættelsen af Embeder, der lønnedes saa slet?

Samtidig virkede Statens uheldige finansielle Forhold,

som tidligere nævnt, med til. at der i længere Tid intet

blev gjort for at skatte en forsvarlig Uddannelse af dem,

der attraaede de højere og bedre gagerede Embeder'"),

og da der ved Oprettelsen af det ridderlige Akademi i
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Kjøbenhavn endelig skete et Skridt i den Retning, var

dette i og for sig temmelig forfejlet, og Akademiet gik

hurtig over Styr. Det er derfor, man under hele Tids-

rummet ser, at der ikke udenfor de gejstlige Embeders

Kreds krævedes nogen som helst Examen eller andre

Kvalifikationer for at opnaa enten højere eller lavere

Embedsstillinger.

Hvor let maatte det under slige Forhold ikke komme
til at afhænge af Tilfældigheder, om et Embede blev

besat med en dygtig Mand eller ikke? Hvilken Rolle

kom ikke Forbindelser med højt staaende Mænd
til at spille, og hvilken Fristelse var der ikke for

Kongerne til blot at lade deres egen personlige Yndest

eller det modsatte blive det bestemmende. Selv om
Livets ulige simplere Forhold og Dannelsens lavere

Standpunkt gjorde, at Embedsmænd dengang kunde

nøjes med langt tarveligere Kundskaber end nu, maatte

Forhold som de, vi have dvælet ved, medføre en stor

Fare for, at Staten kunde faa en udygtig og uselvstæn-

dig Embedsstand. Det synes indlysende, at denne i det

mindste ude paa Landet og i Kjøbstæderne maatte

komme til at staa langt tilbage for Gejstligheden.

Naturligvis attraaedeFolk, der vilde ind paa den verds-

lige Embedsbane, alle mulige Stillinger; de kunde lige-

saa godt med det ene som med det andet. En Anders

Gamborg, der havde været paa det ridderlige Akademi,

søgte først i Aaret 1700 baade at blive Translatør ved Øre-

sunds Toldkammer og at blive kongelig Kammertjener, der-

næst 1702 om at blive Sekretær ved Kommercekollegiet.

der dengang skulde gjenoprettes. Han paaberaabte sig her

som Støtte, at han havde indgivet et Projekt til en Ma-
skine ved Operahuset. I Aaret 1703 søgte han om en

Renteskrivertj eneste og 1706 om en Assessorplads i

Hofretten ^^). Naar endnu helt op i Midten af 18. Aar-

hundrede det at have gjort Lakajtjeneste hos Kongen
eller en Stormand gjaldt for at være den mest praktiske

Vej til at opnaa Embeder, kan det ikke undre, at det

Danmark-Norge 1660—1720. II. 10



146 Sjette Kapitel.

paa denne Tid var i fuld Gang. Den noidlandske Folkc-

digter. Præsten Petter Dass fra Slutningen af 17. og

Begyndelsen af 18. Aarhundrede skriver om sin afdøde

Svigerfader:

Hos Folk af høj anselig Navu
Han i sin Ungdom tjente.

Saa drog han ned til Kjøbenhavn
Sin Lykke der at vente,

Han blev der af Hans Majestæt

Den Naade foredragen,

At han paa kongelig Karet

Til en Lakaj blev tagen.

Han siden her paa Helgeland

Bestaltet blev at være

En Foged og BestiUingsmand

Til Guds og Kongens Ære*").

Det var endog muligt fra Pladsen som kongelig

Lakaj at arbejde sig op til meget anseligere Stillin-

ger. En af Kjøbenhavns Politimestre i første Halv-

del af 18de Aarhundrede var Etatsraad Erik Torm.

der har efterladt sig interessante Meddelelser om Fre-

derik IV's Historie. Hans Løbebane er ret betegnende.

Efter at han 1697 var bleven Student, blev han 1704

Tjener hos en Etatsraad Wildskjøt og 1710 Lakaj hos

Frederik IV, hvorved han banede sig Vej til 1714 at

blive Kegiraentsskriver ved Ryttergodset i Fyen og 1718

ved Ryttergodset i Frederiksborg Amt; 1727 vendte han

tilbage til personlig Tjeneste hos Frederik IV . der da

gjorde ham til sin Livtjener. Fra denne Stilling var

det, at Kristian VI efter Faderens Død 1731 lod ham
stige til at blive Politimester i Kjøbenhavn. Ikke rin-

gere var det, naar Frederik IV udnævnte en Ivar An-

dersen, der havde været Kammertjener hos ham, til at

være Justitsraad og Amtmand over Assens Amt*M.
Ganske vist vare den Slags Tjenerstillinger ingen-

lunde indskrænkede til at lukke Døre op, børste Kon-

gens Klæder og hjælpe ham dem paa eller bringe

il
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ham hans Kaffe; de gave ogsaa Øvelse i Sekretærfor-

retninger, og man kan lejlighedsvis se en Lakaj 1713

blive brugt af Kongen til et saa vigtigt Hverv som at

rejse til Fladstrand for der at tage mod Pengesummer,

der sendtes ned fralSlorge og skulde afgives til Feltkom-

raissariatskassen *^) ; men at Lakajtjenesten var en heldig

Skole for Karakterens Selvstændighed eller til at opnaa

Dygtighed i at styre store Embeder, kan næppe antages.

Var denne Tjeneste en særlig fordelagtig Begyndelse,

naar den fandt Sted hos en Konge, saa kunde ogsaa det

at tjene hos andre kongelige Personer eller hos Stor-

mænd være et nyttigt Udgangspunkt, i det mindste til

mindre Embeder *). Det svækker ikke det frastødende

Indtryk, som denne Begyndelse paa en Embedsbane

gjør, at der iblandt saadanne Lakajer maaske ikke ganske

sjælden fandtes Drenge eller unge Mennesker, som havde

gaaet i Latinskoler, altsaa havde ordentlige Skolekund-

skaber, som vare, hvad der i flere af Holbergs Kome-

*) Som et Exempel paa, hvorledes Mænd i høje Stillinger ar-

bejdede for deres egne Kammertjenere og Lakajer, kan hen-

vises til et Brev fra Stiftamtmand Fr. Krag i Viborg til Grev

Konrad Reventlow, hvorved han til et ledigt Herredsfoged-

embede anbefaler en Johan Berlack, der i 7 Aar havde tjent

H.Trolle og efter hans Død været Kammertjener og Skriver

hos ham selv (Breve til Konrad Reventlow 10 April 1700).

Den Uskik at rekruttere Embedsklassen med Kammertjenere

og Lakajer, den saakaldte Lakajisme, som først Strnensee til-

føjede et Dødsstød, er allerede Gjenstand for Spot hos Tøger
Reenberg i hans 1697 skrevne Digt: „Viborg Snapsting",

hvori det hedder:

Lykken tidt ophøjer Træl

Ja, naar hun vil, kan af Lakaj

En smuk Assessor gjøre,

Saa han sin egen Fader ej

Tør kjendes ved at høre.

(Poetiske Skrifter I, 117).

10*
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dier kaldes latinske Drenge '^). Liberiet, som slige

Personer gik med, kunde ogsaa benyttes til unge Men-

nesker, der brugtes til at yde underordnet Hjælp ved

videnskabelige Foretagender; men baade ved Dragten og

ved Kosten regnedes de med til den tjenende Klasse.

En i høj Grad personlig Afhængighed, der ved den ydre

Form havde noget ydmygende ved sig, var fælles for

alle, der hørte til denne Klasse, fra hvilken saa mange

Embedsmænd udgik. En Eskild Bruun, der 1720 blev

Herredsfoged i Flakkebjerg Herred, havde ingen anden

Anbefaling, end at hans Kjæreste paa fjerde Aar havde

tjent Dronningen som Kokkepige, en anden Mand blev

samme Aar Byfoged i Holstebro — unægtehg kun en

saare liden Stilling — , fordi han havde været Fuld-

mægtig hos Storkanslerens Frue ^'), At der ved slige

Udnævnelser ikke kunde tænkes paa at kræve nogen Ind-

sigt i Loven, som der skulde dømmes efter af Herreds-

eller Byfogden, ligger i Sagen selv. En Mand ved Navn
Skaanlund, der havde været Kammertjener hos Kristian

Gyldenløve, blev 1688 Sorenskriver i Norge, uagtet han

aabent erklærede Oversekretæren i Kancelliet, Moth,

at han aldeles ikke kjendte noget til Loven ^^). En
smukkere Slags Lduævnelser var det, naar Frederik III

bød, at de Sorenskriver- og Byskriverembeder. som bleve

ledige i Norge, skulde besættes med Mænd, der havde

gjort god Tjeneste i Krigen imod Svenskerne'*'^); men

om denne Tjeneste gav nogen Sikkerhed for, at vedkom-

mende havde Kjendskab til Lov og Ret, er et andet

Spørgsmaal.

Jo mindre der krævedes bestemte Kvalitikationer

for at bhve civil verdslig Embedsmand, desto nærmere

laa Fristelsen til at søge at opnaa Embeder ved at

vinde indtlydelsesrige Mænd. Dette var en Selvfølge

ved de Retsbetjentembeder, som adskillige Herremænd

ifølge deres Birkeret havde Myndighed til at besætte, om
end med den Forpligtelse at søge kongelig Stadfæ-

stelse. Men det havde et langt videre Omfang; thi da

I
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der ikke fandtes saadanne Vidnesbyrd til at støtte An-

søgninger med som de. der nu til Dags foreligge i Beviser

for bestaaede Prøver eller i andre Attester af officiel

Gyldighed, hvad andet var der da at gaa efter ved Be-

sættelsen af Embeder end Anbefalinger? Hermed vare

Sluserne aabnede for et grænseløst SoUicitantvæsen.

Naar vi allerede tidligere i Datidens Litteratur mødte

saa frastødende Træk af Smiger for mægtige Patro-

ner, saa have vi i den Indflydelse, slige Mænd nød-

vendig maatte faa paa Bortgivelsen af mangfoldige

StiUinger, den vigtigste Aarsag til den Servilisme, som

Smigeren vidnede om. Man ra^a, naar man ikke vil

dømme aldeles uretfærdig om Datidens Mennesker, nøje

huske paa dette Forhold. Det er en af de alvorligste

Skyggesider ved denne Tid, ligesom ved den, der gik

nærmest i Forvejen, at den ved sin Ordning af Embeds-

forholdene paa en Maade har gjort det nødvendigt at

søge de mægtigere Mænds Gunst, Men jo større Tallet

af Embeder blev i Enevældens første Tider, desto far-

ligere blev denne Mishghed ved Forholdene. Det har.

derom kan der ingen Tvivl være, gjældt for at være saa

godt som umuligt at komme frem uden Patroner.

Et slaaende Vidnesbyrd derom har man i en Mangfol-

dighed af Breve til Grev Konrad Reventlow, som dreje

sig om Paakaldelse af Grevens Velvilje i Anledning af

alskens Embedsbesættelser. Da han forenede en over-

ordnet Stilling til Kancellierne med det, som Overjæger-

mester at have alt, hvad der hørte til Skovvæsenet, un-

der sig, gjaldt han som meget indflydelsesrig, hvad slige

Spørgsmaal angik. Men andre Stormænd have aaben-

bart været overhængte paa en lignende Maade. For-

holdet er skildret paa en slaaende Maade af Tøger

Reenberg i et Digt, han 1703 skrev til Oversekretæren i

i Danske Kancelli, Ditlev Vibe som Tak. fordi han var

bleven Landsdommer. Det hedder her:
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Jeg mén, mau bør at vinde

Den Helgen, som hos Tronen staar,

Der, naar man sig anmelder.

Kan hjælpe med et lidet Ord

Og tale. naar det gjælder*^).

Den værste Form for Datidens Maade at 0])naa

Embeder paa var selvfølgelig den Uskik at kjøbe dem.

Det Kestikkelsesvæsen. som vi have set Regeringen gjøre

frugtesløse Forsøg paa at standse , viste sig paa dette

Omraade fremfor paa noget andet. Der findes stærke

Hentydninger dertil i hin Tids satiriske Digte, som naar

Vilhelm Helt 1690 skriver:

Maaske han tænker ej paa Kjortel og paa Krave,

Som han har dyrt betalt, ja mangen Skjænk og Gave
Han gav for Embedet . . . *').

Saadanne Bestikkelser behøvede ikke altid at bruges

overfor selve saadanne Stormænd eller højere Embeds-

mænd, der lod sig kjøbe. Det kunde undertiden være

tilstrækkeligt at sikre sig en Kammertjeners Velvilje ^^).

Saa fik man det formodentlig billigere.

Men , hvor forunderlig det end lyder efter vore

Tiders Synsmaade , Folk kunde ogsaa aabenlyst kjøbe.

Embeder ved at betale Statskassen en Sum Penge.

Kristian V fortæller selv i sin Dagbog for 1690, at der

26. Maj blev sat en Taxt for dem, som vilde have Rang

og Charger ''°)
, og Frederik IV fulgte dette Exempel

efter stor Maalestok. Under Krigen 1700 var Prisen

for en Plads som Stiftsskriver sat til 2000 Rdlr., Em-
bedet som Tolder i Korsør skulde betales med 500

Rdlr. Senere ser man, at en Mand. der havde 3400

Rdlr. tilgode hos Regeringen, tik Frederik IV til at gaa

ind paa at lade ham blive Vicekonimandant i Nyborg

uden Gage med Ret til at blive Kommandant her, saa

snart Pladsen blev ledig. Til Vederlag gav han Afkald

paa sin Gjældsfordring-^^). En Sorenskriverstilling i

Norge blev solgt en Mand for 1000 Rdlr.. og i Aaret

1715 lod Kongen ligefrem kundgjøre, at man „imod en

J
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Rekognitions Erlæggelse kunde kjøbe Expectancer, Be-

stillinger, Charger og Titler". Omsætningen med alt

sligt antog nu aabenbart et ikke ringe Omfang. En
Mand blev Postforvalter ved det danske Postkontor imod

at betale Postkassen 1000 Rdlr. og desuden 700 Rdlr..

for at derved en Formands Gjæld til Postkassen kunde

klares^-), Expectancen paa Amtmandsembedet paa Island

blev 1716 solgt en Mand for 1000 E,dlr. , og man kjen-

der en hel Række Transaktioner af den Natur for de

nærmest følgende Aar. Expectance paa Amtmandsem-
beder i Norge betaltes sædvanlig med 2000 Rdlr., und-

tagen ved det i Finmarken, der kunde faas for 1000

Rdlr.; for Expectance paa Amtsforvalterstillinger ud-

rededes sædvanlig 500 Rdlr. ^^). Endog de usle Herreds-

skriverembeder kunde som en Følge af de slette Nærings-

forhold finde Kjøbere. Men det var en mislig Handel

at indlade sig paa. En Mand, der 1716 havde kjøbt et

Herredsskriverembede for 133 Rdlr. til Kongens Kasse,

mærkede snart, at han havde gjort en daarlig Forretning,

han kom i saa gyselige Kaar, at han for at leve maatte

tiltigge sig Hjælp af Folk i Herredet ^^).

Naar det gik saaledes med Besættelsen af Statens

Embeder, kunne vi vel vide, at der ikke var større Sik-

kerhed for Dygtigheden ved Bortgivelsen af Retsbetjent-

stillingerne paa de private Godser. De vare i det

mindste ligesaa slet lønnede ^^) som de tilsvarende Stats-

embeder, og dermed var det givet , at det for en stor

Del blev forhenværende Tjenere eller Bønder, som de

bleve givne til. At Birkeejerne ved slige Udnævnelser

først og fremmest saa paa at faa Mænd ansatte, der i

paakommende Tilfælde kunde formodes at ville dømme
efter deres Tykke, følger af sig selv.
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Hvordan kunde en Embedsstand blive, der var sam-

mensat i)aa den Maade. og hvis Lønningsforhold for en

stor Del vare yderlic; slette?

Den heldigste Vej, ad hvilken Folk naaede til

at beklæde Stillinger som Retsbetjente, var naar de

bleve Skriverdrenge hos en eller anden Dommer og saa

ad den Vej arbeidede sig frem. De, der vare gode

Hoveder, kunde vistnok paa denne Maade vinde en ikke

ringe praktisk Dygtighed og Evne til at sno sig under

de Forhold, som de vare blevne stillede i. Der fattei*

ingenlunde Exempler paa fortræffehge Herredsfogder.

Men hvor snævert blev dog ikke tidt Synet hos d^m.

hvor lidt kunde de Evner, de maatte have, komme til

en ordentlig Udvikling? Og nu hele den Mængde Skri-

verdrenge, der manglede Evner til at kunne stort andet

end tygge paa en Pen, for ikke at tale om dem. som

det aldeles skortede paa Kundskaber til Lov og Ret.

naar de overtoge et juridisk Embede I Man tænke sig

Herredsfogder eller Birkedommere, der saa omtrent

vare nødte til at dømme efter det frie Skjøn, og det et

Skjøn, saadan som en udannet, tidt oven i Kjøbet raa

og brutal ^land kunde have det. Under ældre Dages

simplere Forhold havde det kunnet være tilstrækkeligt

i Forhold til Tidens Krav at fastslaa. at der i hvert

Herred og hvert Birk skulde ansættes en „vis bosat og

vederhæftig Dannemand til Herreds- og Birkefoged*' ^').

Men efterhaanden som Samfundet udviklede sig, maatte

„Kgl. Majestæts Herredsfogder". som de kaldtes fra

Kristian V's Tid, have nogen virkelig juridisk Kundskab

at staa paa. Hvor ubetalehgt et Gode det end under

shge Forhold var, at Danske og Norske Lov vare affat-

tede saa simpelt og klart, som de vare det. strakte det

dog kun lidet til. Det var da ogsaa umuligt andet, end

at den Slags Underdommere tidt maatte komme i Lom-
men paa snedige Prokuratorer, som forstode at trække

Sagerne i Langdrag eller vare dygtige i, hvad Holberg

kalder den rette Prokuratorkunst, „at gjøre hvidt til
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sort". Og hvilken Selvstændighed kunde fordres af Mænd,
hvis Fortid havde været at staa bag paa Naadigherrens

Karosse eller at børste hans Støvler! Hvilken moralsk

Kraft kunde ventes enten hos Dommere eller Oppebør-

selsbetjente, hvis første Tanke i de fleste Tilfælde maatte

være, hvorledes de skulde faa skrabet nogle flere Higs-

daler sammen eller faa nogle Pund Smør, nogle Høns
og Ænder eller engang imellem en Side Flæsk til deres

fattige Kjøkken! Det kunde komme saa vidt, at Bor-

gerne i en Kjøbstad bleve nødte til selv at være Øvrig-

hed. Saaledes samledes i Aaret 1697 „de bedste Bor-

gere" i Mariager sig i den hellige Trefoldigheds Navn
for personlig at overholde den lovlige Orden, da de ikke

havde en blot nogenlunde brugelig Byfoged. Senere

maatte Regeringen i 1718, medens Byfogden var suspen-

deret, lade en Mand blive Sættedommer her, der hver-

ken forstod Lov eller Forordninger. Den arme Mand
fik da den ene Mulkt efter den anden af Jyllands Lands-

ting for sine Domme og maatte bede sig fritaget for

dette Hverv, han saa lidet kunde magte ^^). Eu For-

fatter, der nøje kjendte Jurisdiktionsforholdene rundt

omkring paa Landet i Danmark, har saavel med Hen-

syn til denne som den nærmest følgende Tid udtalt, at

ved Underretterne paa de private Godser blev Retten

ofte krænket og Retfærdigheden undertrykte^). Flere

Træk vise Sandheden heraf. Vi have tidligere set, hvil-

ket Uvæsen en Godsejer, der var halv forrykt af Over-

tro, kunde lade finde Sted ved Hexeprocesser paa sit

Gods ^^). Et gyseligt Exempel paa, hvad en af Ene-

voldstidens Birkefogder kunde lade sig bruge til, har

man fra dens første Aar i Skandalerne paa det fyenske

Gods Rantzausholm, da en Birkefoged for at staa sig

godt med den berygtede Peder Børting, der var Godsets

almægtige Ridefoged, dømte en Mand, først til at miste

alt, hvad han ejede, siden til Døden ^^'). De Ulemper,

som Herremændenes Birkerettigheder havde til Følge for

Danmarks Vedkommende ved den Myndighed, de gav dem
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til at udnævne Birkedommere, føltes mindre i Norge,

hvor langt tærre Godsejere havde en saadan Rettighed;

men i den langt overvejende Del af dette Land stod

Underretsdommerne ganske sikkert aldeles ikke over

deres Kaldsl'æller i Danmark.

Det var væsentlig Stiftamtmændene og Amtmæn-
dene, som Enevælden havde ment, skulde have Tilsyn

med Styrelsen omkring paa Landet, med Domstolene,

saavel som med Oppebørselsbetjentene. Der er aaben-

bart ogsaa tidt blevet vist (Jmhu for at faa Stiftamt-

niandsembederne godt besatte. Mere end én Gang vare

de Retrætestillinger — undertiden vel endog en

Slags Forvisningsstillinger — for tidligere Statsministre.

Men ved Siden deraf spillede ogsaa personlige Hensyn

af uberettiget Natur en Rolle ved slige Embedsudnæv-

nelser. Vi have set Frederik IV lønne en forhenvæ-

rende Kammertjener med en Amtmandsstilling. En
anden Gang gav han Amtmandsembedet i Mandals- og

Lysteramter til Povl Juel, fordi denne havde indgivet

et i Virkeligheden ubrugeligt Projekt til Forøgelse af

Statens Indtægter *^^). Men langt værre var det, da han

gav et saadant Embede til en tidligere Hofmester paa

Clausholm, der havde hjulpet ham med at bortføre Anna
Sofie Reventlow, og som dennes Moder i sin Forbitrelse

over Bortførelsen havde jaget paa Døren '^-). Ogsaa var

det kun lidet til Gavn for Befolkningen, naar den til

Amtmænd fik unge, fornemme Personer, der skulde for-

sørges med en saa anset Stilling, men hvis vigtigste Ud-

dannelse var den, de havde kunnet faa ved elegant pyn-

tede at danse paa et Hofbal. Man tænke sig saadan en

ung Mand med forkjælede Livsvaner fra Kjøbenhavns

fineste Selskabskredse og uden noget Kjendskab til Me-
nigmand, saa lidet som til Lovgivning. Handelssager

eller Kjøbstadborgeres økonomiske Interesser, bhve hen-

sat til et eller andet Amt i Jylland eller Norge, hvor en

Vrimmel af ansvarsfulde Hverv ventede ham, og hvor

han kjedede sig i den „gemene*' Sfære, han var henvist

I
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til at leve i *), medens han maatte gi\e sig en eller an-

den Skriverdreng i Vold for at vide. hvorledes han skulde

hære sig ad med en Række Spørgsmaal, overfor hvilke

han stod som en Herman von Bremen!

Ved Embederne i Statens Centrum saa det vistnok

langt bedre ud. Her krævedes der med Nødvendighed

Mænd, som kunde arbejde. Valget maatte ske med
Omsigt, og det kunde træft'es iblandt Personer, der paa

en eller anden Maade havde gjort sig fordelagtig be-

kj endte. Selv om personlig Yndest eller andre mindre

heldige Hensyn undertiden have virket med, kan der

ikke være Tvivl om, at der i det hele er blevet stræbt ef-

ter at faa Kollegierne sammensatte saa godt som muligt.

Men selvfølgelig var det uheldigt, at de, der dannede

den egentlige arbejdende Stamme i Kollegierne, sæd-

vanlig kun havde udviklet sig rent praktisk ved at ar-

bejde sig frem fra underordnede Stillinger. Det fatte-

des dem derfor jævnlig paa Sving og Friskhed; de ar-

bejdede med Routine, men smaalig og mekanisk. Paa

den anden Side var der undertiden intet Hold i de Mænds
Uddannelse, der som tilhørende Samfundets højere Lag

havde lettest Adgang til at blive stillede i Spidsen for

Kollegierne.

Ogsaa til Landsdommere og x-\.ssessorer ved Dom-
stolene i øverste Instans, Højesteret i Kjøbenhavn og

Overhofretten i Kristiania, søgte Regeringen at faa vel

ansete Mænd; men det var en paafaldende Fejl, at det

paalagdes Medlemmerne af de to sidstnævnte Domstole at

En ret karakteristisk Klage fra en adelig Amtmands Side

over Opholdet i en afsides jydsk Egn har man i et Brev til

Konrad Reventlow fra en Jørgen Skeel Due, der var Amt-

mand i Ørum, Vestervig og Dueholms Amter. Det hedder

her, at han nu i 15 Aar havde været Amtmand paa et Sted,

der var saa afsides, at han ligesom havde set sig berøvet

Samlivet med alle brave honnette Mennesker og deres Kon-

versation. (Breve til Konrad Reventlow 29de Oktober 1695).
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røgte deres ansvarsfulde Hverv uden den ringeste Løn

'di Statskassen. Hvilken Iver kunde der da ventes af

dem for at passe deres Gjerning. og hvor besynderligt

var det ikke at opfatte en Højesteretsassessors Stilling

som et Hverv, der kunde være et Appendix til megen

anden Virksombed. selv om denne ikke bavde det ringeste

med Jura at gjøre. Gjentagne Gange bleve ansete Læ-
ger brugte til at sidde i Højesteret. Jo ringere det

stod til med Dommernes Kvalifikationer ved Underret-

terne, desto vigtigere skulde man synes, det maatte være

at faa de bøjeste Instanser saa godt ordnede som muligt.

Adskillige af de Fejl. der klæbede ved Embedsord-

jiingen i den dansk-norske Stat. gjenfindes i andre Lande.

Lige op til Revolutionen 1789 var Embedssalget i Fran-

krig bragt i formeligt System, medens samtidig Retten

plejedes paa den skammeligste Maade omkring paa de

talrige Godser. Det er forfærdelige Skandaler, man hø-

rer om de høje engelske Embedsmænds Bestikkelighed

i Slutningen af det 17. Aarhundrede, og for Tysklands

Vedkommende saa det afgjort baade i de fleste Smaa-

stater og i Mellemstaterne langt værre ud end her

hjemme med Embedsmændenes Kaar og deres aandelige

og moralske Standpunkt. Ja. selv i Preussen, der dog

maatte regnes til de bedst styrede Stater, stod Under-

retsdommerne højt op i det 18. Aarhundrede ingenlunde

over dem i Danmark og Norge. Embedssalget trivedes

der under Frederik Vilhelm I ligesaa godt som her i

Landet under Frederik IV. og vel blev det senere afskaf-

fet af Frederik den store, men kun for atter efter vid

Maalestok at blive vakt til Live igjen under Frederik

Vilhelm II. Ligesom den dansk-norske Enevælde i

denne Tid i det hele stod langt over Regeringerne i de

aller fleste tyske Stater, saaledes var der i disses Sty-

relse tidt en Slendrian og en Uorden paa de øverste

Trin, som ikke kjendtes her hjemme. Led de tyske

Smaastater og Mellemstater end værst derunder, saa

gjaldt det ogsaa i ikke ringe Grad om den østerrigske

I
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Regering, der var berygtet for sin Langsomhed *^^). Men
om man end ved at sammenstille Forholdene i forskjellige

Lande faar et levende Indtryk af, hvor besværlig og

langsom Udviklingen til en vel organiseret Styrelse har

været allevegne i Europa, saa falde dog Skyggesiderne

ved Embedsordningen i vort Fædreland ikke derfor mindre i

Øjnene, især paa Grund af den overordentlig store Vig-

tighed, som Embedsstanden havde. Her var intet selv-

stændigt Aristokrati, der paa én Gang indtog en socialt

uafhængig Stilling og tillige udmærkede sig ved en over-

legen Dannelse, intet offentligt Liv, som kunde vække

Interesse for andet end, hvad der stod i Forbindelse

med ens personlige Fordel eller Gjerning, ingen stærke

litterære Interesser, ingen kraftig Handelsstand, der for-

maaede at indtage en fremragende Plads ved Siden af

Embedsmændene. Om Hoffet og Bureaukratiet samlede

i Virkeligheden alt sig uden for de militære Sager.

Men medens Embedsstanden havde en saadan Betydning,

kom Enevoldskongerne, der havde stillet den paa denne

Plads og vare gaaede saa vidt i at ville raade for alt, til

at føle, at denne Stand, der skulde have været deres

kraftige Arm, for en stor Del var ubrugelig.

Dette var altfor iøjnefaldende, til at de ikke den

ene Gang efter den anden maa,tte mærke det paa den

pinligste Maade. Deraf den Mangfoldighed af skarpe

Irettesættelser, som vi have set dem idelig lade regne

ned over Embedsmænd af forskjellige Klasser, Alle-

vegne var der Forsømmelser af Embedspligter at paa-

tale. Men endnu værre var det maaske, at Kongerne maatte

have Følelsen af, at det skortede paa tilstrækkelige Em-
bedskræfter og tidt paa den nødvendige Fagkundskab.

Bevidstheden om det Lavmaal af juridisk Kundskab,

der fandtes hos de Heste Retsembedsmænd, har aaben-

bart været en Hovedgrund til, at Regeringen idelig ved

Retssager, der blot havde lidt større Vigtighed, overdrog

Paakj endelsen til Kommissioner, som den selv nedsatte,

i Stedet for at overlade det til de lavere Instanser at
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dømme i dem. Fra eii saadan Kommission gik da Sa-

gen umiddelbart til Højesteret, hvis den blev appelleret.

Bevidstheden om det utilstrækkelige i de Embedskræfter.

der vare at raade over, medvirkede ogsaa til. at Ene-

vælden kom ind paa den betænkelige Vej at bortforpagte

Opkrævningen af Told- og Konsumtion, og til at den.

hvad der var endnu værre, brugte Proprietærerne som

Skatteopkrævere og i visse Tilfælde som en Slags Poli-

tiembedsmænd overfor Bondealmuen.

Det var fremdeles i høj Grad uheldigt, at Regerin-

gen, fordi den kun raadede over faa brugbare Kræfter,

saa sig nødsaget til at splitte dem. den havde, i en Mængde
Retninger. Derfor ser man de samme høje Statsembeds-

mænd idelig sidde i Kommissioner om de mest forskjel-

lige Sager, om Handels- og Møntspørgsmaal, om For-

hold vedrørende Toldvæsen og Skattevæsen ikke mindre

end om rent juridiske Spørgsmaal. Dette var ogsaa en

Grund, dels til at en saa vigtig Gjerning som den at

være Højesteretsassessor kunde blive knyttet til det at

være Finansembedsmand, anatomisk Professor eller Læge.

dels til. at andre vigtige Grene af Styrelsen, som i og for

sig kunde kræve en Mands hele Tid. bleve overdragne

dem. der allerede paa anden Maade havde nok at tage

vare. Til Trods for den store Vigtighed. Frederik IV
med Rette tillagde Fattigvæsenet, betroede han dog

baade den overordnede Styrelse deraf som Direktører

og det mere særlige Tilsyn til lutter Mænd, som havde

fuldt op at gjøre med anden vigtig Embedsgjerning el-

ler privat Virksomhed.

Rent til Yderligheder gik Regeringen, naar den til-

fældigvis havde en talentfuld, flersidig Mand til sin Raa-

dighed. En saadan blev brugt til alt muligt. Saaledes

var Caspar Bartholin paa Frederik IV's Tid paa samme
Tid Deputeret i Finanserne, Generalprokurør. Højeste-

retsassor og Professor ved Universitetet. Men videst

gik Kristian V og Frederik IV dog i at bruge Ole Rø-

mer. Samtidig med. at han var Professor i Astrono-

I
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mien. var han ikke blot Medlem af Kjøbenhavns Bro-

lægnings- og Vandkommission og af Matrikelkommis-

sionen, foruden at Kristian V idelig brugte ham til sine

Bygningsforetagender ; men han havde desuden senere

baade Sæde i Kancelliet og i Højesteret, og han føjede

dertil efter 1705 endog det meget besværlige Embede
som Politimester i Kjøbenhavn. Der var ved ham ikke

Tale om en tidt kun nominel Virksomhed. Han var

Sjælen i de vigtige Kommissioner, der havde med Ma-
trikelvæsenet og Kjøbenhavns kommunale Sager at gjøre;

man kan se af hans Voteringer, at han tog ivrig Del i

Kancelliets Forhandlinger, faa Mænd have været mere

brugte eller personlig været virksommere end han som

Medlem af de tidt omtalte vigtige Regeringskommis-

sioner „udi Raadstuen for Kjøbenhavns Slot" i Slut-

ningen af Kristian V's og i Begyndelsen af Frederik IV's

Regeringer, og endelig var han en energisk Politi-

mester.

Naar den franske Filosof Condorcet i Slutningen af

18. Aarhundrede i Anledning af Rømers mangesidige

Virksomhed har prist Frederik IV. fordi han var hævet

over den ved Hofferne saa almindelige Fordom, at de

Lærde vare uduelige til Embedsposter, er det et Spørgs-

maal, om denne Fordomsfrihed ikke simpelthen var en

Følge af, at Enevoldskongerne, naar de havde en dyg-

tig Mand, læssede alt det Arbejde paa ham, de kunde.

Den mærkelige Forbindelse af videnskabeligt Geni med
praktisk Forstand, energisk Karakter, kraftigt Initiativ

og Reformlyst, der fandtes hos Rømer, satte ham vist-

nok i Stand til det utrolige, og hans Fortjenester ere paa

flere Omraader overordentlige. Der kan ej heller være

Tvivl om, at det var godt og rigtigt, at han kom til at

bruge sine store Evner ved Reformer som Udarbejdel-

sen af den nye Matrikel, Landevejenes Opmaaling, Ind-

førelse af ens Maal og Vægt, Omdannelsen af Kjøben-

havns Vandvæsen, Indretning af Gadebelysning eller For-

bedring af Havneforholdene; men hans Udnævnelse til
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Politimester i Kjøbenhavn var en Synd imod Viden-

skaben og ham selv. Det er næsten parodisk at se. den

]Mand, der opdagede Lysets Hastighed, skulle sørge for,

at Tranlamperne paa Kjøbenhavns (iader ikke osede;

der er noget harmeligt i, at hans Tid. der med saa

megen Frugt havde kunnet bruges paa det videnskabelige

Omraade. skulde gaa til Spilde ved Forretninger af dræ-

bende Kjedsommelighed. ved Undersøgelser og Indberet-

ninger om oret Brød og Undervægt hos Bagere og

Slagtere eller ved at anstille Jagt paa Tiggere og løs-

agtige Kvindfolk.

Det hele Princip at bruge de samme Folk i en Mængde
forskjellige Retninger var selvfølgelig forkasteligt. Hvor

tidt havde man en Mand som Rømer at raade over?

Overiiadiskhed i Behandlingen af mange Sager og Man-

gel paa det Kjendskab til Forholdene, som behøvedes for

at kunne vise Vejen til passende Fremskridt, maatte

være Følgen. Det havde kun sit Forsvar i Nødvendig-

heden af at hjælpe sig igjennem, som man bedst kunde.

Men dog var det, som vi have set, kun en af de for-

skjellige alvorlige Ulemper, den hele Embedsordning

førte med sig. Den værste var vistnok den. at den la-

vere Embedsstand for største Delen som en Følge af de

Forhold, vi ovenfor have dvælet ved, med Hensyn til

Kundskab og Dygtighed var trykket ned til at staa paa

et Standpunkt, der kun lidet betryggede Omsorgen for

Statens og Befolkningens Tarv. Her var en Skavank ved

den hele Ordning, som i høj Grad maatte vanskeliggjøre

det for Regeringen at gjennemføre en kraftig Central-

styrelse og at faa Ro og Orden i Staten. Samtidig med

at den fattedes Personale til med Fasthed at skabe Ly-

dighed mod sine Bud, var den Aand, som udgik^ fra

en stor Del af Embedsstanden, alt andet end heldig i

moralsk Henseende.

Uagtet det. naar man taler om Gjennemførelsen af

Disciplin fra Regeringens Side, ligger nærmest at tænke

paa de verdslige Embedsmænd, paahvilede der, som tid-
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ligere paavist, ogsaa Gejstligheden en Række Hverv, der

paa en Maade stillede den jævnsides med Amtmænd,

Herredsfogder og Amtsforvaltere som Statsmagtens Red-

skaber. Men ganske særlig havde Bisper og Præster over-

ordentlig Betydning, set fra Samfundets Side, som Bærere

af den religiøse og derved ogsaa af den moralske Udvik-

ling af Folket. Det var derfor et uvurderligt Gode, at

der var gjort et alvorligt Arbejde for at skaffe Præste-

standen en forsvarlig forberedende Uddannelse ved La-

tinskoler og Universitetet. Lad saa være, at Standen

talte adskillige rusticerede og i enhver Henseende daar-

lige Kræfter, saa havde den ogsaa mangen dygtig Mand

at opvise, og det var derfor overvejende fra den og

dens Hjem. at Rigerne tik deres aandelig betydelige

Mænd. Men det var uheldigvis langt fra, at der blev

sigtet tilstrækkelig imellem de gode og de slette Kræf-

ter. Ogsaa for Gejstlighedens Vedkommende var der

store Fejl ved Ordningen af Embedsbesættelserne. Det

vil erindres, i hvor stærke Ord Dr. Bircherod angreb

denne Ordning, som om det gik værre til her i Landet

end andre Steder. Paa Ordenes Styrke kan der visselig

ikke lægges Vægt; men naar det, som allerede antydet,

ogsaa her altfor tidt var nødvendigt at søge Patroners

Gunst for at komme frem, saa gjaldt dette i en meget

uheldig Grad ved de mange Kald, som privilegerede

Godsejere havde Ret til at bortgive. Der blev af dem

jævnlig kun saare lidet set paa Dygtigheden, men der-

imod paa alskens Kvalifikationer af helt anden Natur

og undertiden krævet Tilsagn af den, der søgte Kaldet,

som vare ligefrem forargelige. Mere end én Præst har

i hine Tider maattet kjøbe sit Embede ved at ægte

Kirkepatronens afskedigede Frille, adskillige maatte be-

tale Penge ^*). Herremændenes Frækhed i denne Hen-

seende kunde endogsaa gaa saa vidt, at de solgte Kal-

dene ved Auktion til de højst bydende. Lignende Mis-

brug gik i Svang ovre i Slesvig og Holsten paa saa-

danne Steder, hvor Menighederne selv havde Ret til at

Danmark-Norge 1660—1720. II. 11
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vælge deres Præst. Da. Bispernes Tilsyn ikke formaaede

at raade Bod paa saadan Forargelse, lod Kristian V dels

anstille Undersøgelser derom, dels udstedte han Paabud

om. at de, der siden hans Regerings Indtrædelse vare

kaldede til Præst af nogen Proprietær, eller, som det

for Slesvigs og Holstens Vedkommende hed, at enhver,

der blev ordineret til Præst, skulde aflægge Ed paa ikke

at have givet det mindste af Penge og Penges Værd
derfor og ikke at have opnaaet Befordring paa andre

forbudte Veje. Men om K egeringen ikke her som saa

tidt er bleven staaende ved at udstede Forordninger el-

ler Forbud uden at slaa igjennem den passive Modstand,

der stilledes i Vejen for den. er meget tvivlsomt.

Under alle Omstændigheder hæftede stadig en Kække
^Misbrug ved Udøvelsen af den private Kaldsret, og

at Kongen (1690) udtrykkelig forbeholdt sig Stadfæstel-

sesretten, havde næppe stor praktisk Vigtighed. Xaar

det hele Forhold, saaledes som det let maatte udvikle

sig mellem Herremændene og de af dem ansatte Præ-

ster, kunde blive et Punkt med af Betydning ved Bøn-

dernes kuede Stilling *), saa vedblev det tillige, ligesoni

det allerede tidhgere havde havt det, at have sin for

Folkets sædelige Opdragelse meget uheldige Side.

*) Se herom nedenfor trettende Kapitel.

I
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Om Retssikkerheden.

H,_vis man kunde tro, hvad en Udlænding som Vrigny

fortæller fra sit Ophold her 1702, skulde man til Trods

for alt, hvad vi have set om Embedsordningen, antage,

at Retssikkerheden havde været overordentlig stor ^).

Selv Molesworth lader sin blodige Kritik falde, naar han

taler om Retstilstandene, og han finder den hele Rets-

ordning fortrinlig ^). Formodentlig har det set endnu

værre ud i andre Lande, og det er sikkert nok, at den

Slags retsløse Tilstande, som f. Ex. Londons Gader ud-

viste helt op i det 18. Aarhundrede, den Frækhed, med
hvilken Folk der bleve udplyndrede og endog myrdede,

var der intet Sidestykke til her hjemme ^); men der er

dog adskillige mørke Sider ved det Billede, som man
faar af Datidens Tilstande.

Det vidner ikke for godt om Forholdene i selve

Hovedstaden, naar man lejhghedsvis hører, at et morde-

risk Overfald 1680 fandt Sted paa offentlig Gade imod en

Fændrik, Gregorius Daa "^j. og at Regeringen 1694

maatte paalægge Borgerne at skaffe sig Kortgevær for

at hjælpe Politiet imod dem. der voldte Ufred i Gaderne

eller i Husene. Endog satte Borgermænd, der dog
11*
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skulde antages mest at ønske Fred og Ro, kunde falde

])aa at yppe blodig Strid med Studenter ved Nattetid *).

Hvem kan da forbavses over, at det kunde gaa vildt til

mellem unge Mennesker, naar de havde faaet noget i

Hovedet, især da det næppe kunde være til Gavn for

Orden og Ro, at næsten alle. lige indtil Haandværks-

svendene, paa denne Tid gik med Kaarde. Et Forbud,

der var udstedt imod, at de theologiske Studerende —
den langt overvejende Del af Studenterne — , maatte

bære Kaarde, havde ikke nyttet noget, og det blev stil-

tiende indrømmet dem at gaa dermed ; men Følgen var

da ogsaa, at Kaardeu spillede en ikke ringe Rolle i de

Gadeoptøjer, hvori Studenterne jævnlig toge Del. Lige

saa lidt havde et lignende Forbud hjulpet, som Regeringen

1683 havde udstedt imod, at civile Folks Lakajer maatte

bære Kaarde. Det var dengang en Yndhngssyssel i den

studerende Verden at lære at fægte, og Dueller fandt

idehg Sted. Ustyrlige, som Studenterne undertiden kunde

være, sloge de en Gang (1702) løs paa selve den Vagt

af Soldater, der var bleven opstillet ved Universitetet

for at hindre dem fra at forstyrre Stilskrivningen ved

Examen artium ').

Kjøbenhavn kom endog oftere til at opleve større

Batailler, hvori de vare det ene af de kæmpende Partier.

I Aaret 1696 fandt saaledes en Kamp i stor Stil Sted

en Alten i Store Kannikestræde imellem Regensianerne

og en Del Lakajer. Studenterne brød Stenene op af

Gulvene i deres Kamre for at forsvare sig. og, som det

hedder i den samtidige Fortælling derom, „brugte udenfor

paa Gaden adskillige Gevære i deres Furie, Lakajerne

i lige Maade imod dem". Alle Regensens Vinduer bleve

slaaede itu, og mange paa begge Sider tik brodne Pan-

der*). Det var i samme Stil, naar der i Begyndelsen af

attende Aarhundrede i de mørke Vinteraftener førtes en

formehg Gadekrig imellem Studenter og de kongehge

Kadetter, ja disse stimlede endog ved høj lys Dag sam-

men i store Skarer foran Regensen med dragne Kaarder.
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Og udfordrede Studenterne med plumpe Skjældsord.

Haand i Haand med slige Optrin fandt idelig natlige

Overfald Sted, og man kan f. Ex. se Politimesteren 1717

klage over. at „udædiske Karle med draget Gevær sat

paa Brystet udæskede Penge af de passerende" ^). Un-

der slige Forhold havde det i Vinteren 1697—98 været

nødvendigt at lade Hestgardister ride omkring i Gaderne

om Natten for at holde Orden og paagribe dem. der

vilde gjøre Optøjer. Selv Gadevægterne bleve undertiden

overfaldne ^^). Men mest forbavsende er det dog at høre

et saadant Træk af Raahed i selve den højere Borger-

klasse, som at Stadsmajorens Svigersøn klagede over, at

han fire Ugers Dagen efter sit Bryllup i sit eget Hus
var bleven overfaldet af sin Hustru og hendes Fader.

De havde kastet ham ned af en Trappe, trukket ham
over Gaarden og slæbt ham ind i en Stue, hvor han af

dem og deres Medskyldige var bleven mishandlet saale-

des, at han i længere Tid maatte holde Sengen; hans

bedste Løsøre havde de bragt ud af Huset ^^).

Ikke mindre blev Ro og Orden forstyrret omkring

i Kjøbstæderne, hvor Politiet i endnu højere Grad end

i Kjøbenhavn var for svagt til at kunne værne om Sik-

kerheden. Det har ikke hørt til Behagelighederne, naar

Folk bleve holdte vaagne om Natten derved, at Studenter

eller andre kaade Fyre „med blæsende Musikanter foran

sig gik „grasaten Gang" igjennem en Kjøbstads Gader
fra Kl. 7—8 om Aftenen til henimod Morgenstunden.

brækkede Stakitter itu og slog Vinduer ind"^^); men
værre var det, at blodige Slagsmaal med Brug af Vaa-

ben og deraf følgende Drab ingenlunde vare sjældne.

Forholdene vare vistnok adskillig bedre, end de havde

været det i det 16de eller i Begyndelsen af det 17de

Aarhundrede ; men Ubændigheden var endnu stor. En
Hører i Nyborg overfaldt Juleaften 1696 sin Skoles

Rektor med Hug og Slag^^), og i Horsens brød selve

Byens Tolder, altsaa en af dens Honoratiores (1711),

„uden nogen Føje" ind i Borgmesterens Hus, gik løs med
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(len blotte Kaarde paa ham og andre, der vare i Stuen,

og slog en Del af hans Møbler, Spejle. Borde. Døre og

Vinduer itu. En anden Gang trængte en „Studiosus"

ind i Latinskolens Bygning og udøvede Vold og Overlast

imod Rektoren og hans Hustru '"'). Ja, det kom endog

engang (1698) til et formeligt Slagsmaal i en privat

Mands Stue imellem en Præst og en Korporal, ved

hvilken Lejlighed det var Præsten, der begyndte Kam-
pen ^•^). Saaledes kunde de bære sig ad. der skulde høre

til den dannede Klasse*); man kan da vide, hvorledes

det gik med den raa Almue.

Hvor Løsgængeriet trivedes i den Grad, som det

endnu var Tilfældet, maatte der være en uhyggelig

kraftig Stamme af daarlige Personer, der voldte alskens

Ufred. Rent galt havde det, som tidligere omtalt, set

ud i saa Henseende i den nærmeste Tid efter Svenske-

krigens Slutning 1660. Det er et betegnende Træk af,

hvordan Retstilstanden under disse Forhold var nede i

Holsten, at en Præst i Gliickstadt i Efteraaret 1661 ind-

berettede, at der næsten ikke gik en Nat hen der i

Byen. uden at der blev begaaet Tyveri*^). Lykkedes

det end at arbejde Tilstanden en Del i Vejret, maatte der

dog kæmpes stadig med det Stof til alskens Forbrydelser.

*) En Række Exempler paa sligt findes i Hiibertz's tidt

citerede Værk. Se ogsaa Neckelmann: Randers Be-

skrivelse S. 4H. Hvor lidt der imidlertid af den Slags

Træk kan drages særlig ugunstige Slutninger om det danske

Folks raa Sæder, viser en saadan Begivenhed fra Englands

Historie som den, at denne Stats to højt ansete Ministre, Ro-

bert AValpole og Townshend, der oven i Kjøbet vare hin-

andens Svogre, under en ministeriel Forhandling (1729) i

Nærværelse af flere højt staaende Embedsmænd bleve saa

hidsige, at de styrtede løs og greb hinanden i Kraven. Vel

slap de Taget, men kun for at trække deres Kaarder, og

Jet skyldtes alene de hos staaende, at Spørgsmaalet, om der

skulde gjøres Underhuset en Meddelelse, eller det burde und-

lades, ikke blev afgjort derved, at den ene af dem jog Kaar-

den igjennem den anden.
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som Løsgængeriet havde i sig. Desuden vare Datidens

Bønder ingenlunde blide af Sæder. Slagsmaal med Knive

fandt i visse Egne af Danmark tidt Sted, der var Dele

af Jylland, hvor den almindelige Bnig af Kaarden let

fristede til Voldsomheder, og nede i Ditmarsken gik det

oftere vildt til med at bruge Kniven mod hverandre^').

Men hvad skal man sige, naar selv de, der skulde opret-

holde Ordenen i Samfundet, Bysvendene og Vægterne,

gave sig af med „Parlement og Vold-'. Meget slemme

i den Henseende vare tidt de hvervede Soldater. Det

vil erindres, hvilke Vidnesbyrd vi have set om den Fræk-

hed . hvormed de bød Lov og Ret Trods ^^), og man
maa ikke tro, at (Officererne gav et Exempel. der kunde

holde Soldaterne tilbage fra shgt. For ikke at tale om,

at de vare værre end nogen til at duellere, lagde de

saa lidt Baand paa deres Lidenskaber, at man i Aaret

1700 kunde se selve Kjøbenhavns Kommandant og en

anden General midt paa Kjøbmagergade drage Kaar-

derne mod hinanden, og at Frederik IV 1705 raaatte

indskærpe Overholdelsen af et ældre Forbud mod, at

Officerer „med Gevalt'' maatte angribe nogen paa Gader

og alfar Vej. Endog ligefremme Mord kunde de gjøre

sig skyldige i, som naar en Bitmester Biilov 1697 blev

henrettet, fordi han havde ihjelskudt en anden Officer i

hans Kvarter i Odense ^^).

I afsides Hggende Dele af Landet kunde det gaa

meget slemt til. Saaledes paa Læsø 1689, hvor Byens

Birkefoged var med om paa den brutaleste Maade at

dræbe en vaabenløs Soldat, fordi denne havde villet

lægge sig imellem ved et Slagsmaal, Birkefogden havde

begyndt^"). Et andet Sted ser man en Herredsfoged

(1665) overfalde en Bonde med sin Kaarde og saare

ham haardt, medens han gik og pløjede ^^). Det var i

slige Tilfælde selve Dommerne og Pohtiembedsmændene,

der vare Forbryderne, ved andre Lejligheder kunde de

staa enten aldeles ligegyldige eller afmægtige overfor,

hvad der skete af ondt. Et Par Aar efter Danske Lovs
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l'dstedelso kom der rundt omkring fra Indberetninger

til Regeringen, der i de stærkeste Udtryk skildrede,

hvorledes Tyverierne tog til. Det skete baade i Kjø-

benhavn. i Fyen og i Jylland. P>a Fyen hedder det

i Landsdommernes Klage, at „store Røverier og Tyverier

uhørligen toge Overhaand", det var endog sket. at Ind-

brudstyve om Natten havde overfaldet Beboerne i deres

Huse og bundet dem. medens de udplyndrede deres

(jjemmer; fra Jylland blev det indberettet, at Folk sam-

menrottede sig i hele Bander for at røve og plyndre ^^).

Regeringen mente, overfor disse Indberetninger at

maatte gribe til skarpe Forholdsregler. I Kjøbenhavn

blev der 1686 nedsat en egen Tnkvisitionskommissioii til

at anstille Undersøgelser om Tyverier og dømme i slige

Sager 2^). Ude paa Landet greb den til at bolde skar-

pere Øje med, at Godsejerne varetoge de Pligter, som

Hals- og Haandsretten paalagde dem. Ktatsraad Jør-

gen Skeel paa Arreskov blev saaledes (168.5) dømt til

at sætte en Tyv i Fangehullet -*). Og da den mente, at

Grunden til, at Tyveriernes Tal tog til, kunde ligge i.

at Danske Lovs Straffebestemmelser paa dette Punkt

vare for milde, gav den Befaling til, at de groveste For-

brydere iblandt dem, der allerede vare grebne for „Stjæ-

len, Røven og Plyndren", eller som herefter bleve paa-

grebne for sligt, skulde andre til Skræk og Advarsel

dømmes til Stejle og Hjul. Fire Aar efter fastsattes

det som almindelig Bestemmelse, at enhver, der paa

Marken stjal ,. Hest, Hoppe, Stud eller Ko", saavel som

enhver, der gjorde Indbrudstyveri om Natten, skulde

dømmes til Galgen ^^). Den Humanitetsstræben, der gik

igjennem Danske Lov, maatte saaledes desto værre op-

gives igjen, og det, fordi Regeringen ikke havde Magt

nok til at faa sine Bud om Retssikkerheden agtede.

Ogsaa med Hensyn til Mordsager mente den at maatte

gribe til grusomme, ja rafdnerede Strafte for at indjage

den nødvendige Skræk -^). Naar Regeringen efter Skær-

pelsen af Tyveristraftene skred til at samle en Del af de

I
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smaa Herredsfoged- og Birkedommerstillinger til større,

skulde det sikkert ogsaa tjene til at forbedre Retssikker-

heden, da adskillige Herreder og Birker havde været

saa smaa, at det ikke havde været muligt at holde or-

dentlig Rettergang der*).

Om alt dette hjalp stort . er imidlertid et Spørgs-

maal. I det mindste naaede omtrent 1700 Tyverierne

paa Djursland et saadant Omfang, at Bønderne om
Morgenen, naar de gik til Markarbejde, kunde se Tyve.

der hørte til en bekjendt Bande, komme kjørende hjem

med hele Vognlæs af stjaalne Sager. Deres Tyvekoster

omfattede endog Vogne, for ikke at tale om Kobber-

kjedler og andre lignende Sager. Samtidig gik Kreatur-

tyverier for sig i samme Egn efter stor Maalestok^').

I Bjerre og Hattingherreder bleve i Aaret 1690 paa én

Dag 5 Mennesker dømte fra Livet for Tyveri, og en

Del Aar senere fandt Tyverierne her Sted efter en

Maalestok, der bragte Herredsfogden til Fortvivlelse.

I Løbet af 11 Maaneder vare ikke færre end 30 Men-

nesker i to Sogne blevne bestjaalne, og der var desuden

begaaet Tyverier paa mangfoldige Steder rundt omkring

i Herredet ^®).

Rent galt var det paa sine Steder ved de Forbry-

delser, som Tatere udøvede. Man skulde have troet, at

deres forholdsvis lille Tal vilde have gjort det let at

tøjle dem; men der har sandsynligvis fundet en stadig

Se f. Ex. en Indstilling fra drev Mogens Friis af 2 Decem-

ber 1674, hvori han fremhæver, at i flere Herreder og Birker

fandtes ikke saa mange Bønder, at de kunde underholde

Herredsfoged, Tingliører og otte iNlænd, alt var der i Uor-

den, saa at der paa sine Steder ikke engang blev holdt Ting-

bog. Naar saadanne Herreder bleve lagte sammen med andre,

vilde efter haus Mening „Retten og Folitien bestyrkes der-

ved, og Almuen, som nu over ingen Rettens Administration

paa de Steder haver Justitien i ringe Værd, kunde derved

igjen inciteres til den forrige Estime for den at have". (^Stats-

koUcgiets Protokol).
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Indstrømning Sted fra lidlundet. „Naar-*. hedder det

saaledes i en Indberetning fra en Herredsfoged 1717,

„vi drive en Skare ud af den ene Ende af Herredet,

saa strømmer en ny ind ad den anden Ende" ^^). De
voldte idelig de største Bryderier ved de Drab, Tyverier

og Røverier, hvori de gjorde sig skyldige, særlig i de

mere afsides liggende Dele af Jylland, hvor de ret liavde

lijemme. „Der findes", skriver saaledes den nylig nævnte

Herredsfoged netop med Tanken om dem, „mange Men-

nesker paa alfare Veje og Heder med Drabsmærker,

som ikke ere kjendte, fordi det har været Kejsende, og

mange savnes og opdages ikke. førend Ravne og Krager

forraade dem i Kjær og Moser". Der kunde endog føres

større Kampe mod disse Tatere. Saaledes kom en Bande

af dem en Sommerdag i Begyndelsen af 18. Aarh. til

Dørup By i Skanderborg Amt og vilde udplyndre den,

da den vidste, at Byens kraftige Mandskab var ude paa

Markerne. Det blev til en formelig Belejring. Hvad
der var i Byen af gamle Mænd. Kvinder og Børn. stæn-

gede i en Hast Husene til og forsvarede sig her saa-

længe, indtil Mændene paa Markerne, som der blev

sendt Bud efter, kom til og jog Taterne paa Flugt ^*').

Men det var dog endnu værre, hvad Befolkningen

i forskjellige Dele af Norge maatte lide af SkovHnner,

Fantefolk og andet omstrejfende Pak. der snart røvede

og myrdede, snart plagede afsides liggende (iaarde med
Tiggeri, som fik forøget Eftertryk ved Trusler. Ogsaa

iblandt selve den norske Bondealmue stod det mange
Steder kun saare slet til med Retssikkerheden og den

lovlige Rettergang. Forholdene vare visselig ved stærkt

at forbedre sig i Sammenligning med den Tid. da Peder

Claussøn Friis gav saa mørk en Skildring af Bønderne

i Telemarken^oa); nien mange Fortællinger vidne om, at det

endnu meget senere kunde gaa vildt til med Slagsmaal

ved (jjæstebud. Ogsaa Selvtægt hørte rundt omkring

til Dagens Orden, ligesom der er Traditioner om Kampe
imellem Befolkningen fra hele Bygder, hvilke ikke gaa
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længere tilbage end til forrige Aarhundrede^^). Netop

Telemarkens Bønder fik endnu 1722 kun et daarligt

Skudsmaal af deres Biskop som „ordinaire et meget

haardt Folk, meget ubøjeligt fra de gamle Sæder og

Love . og deriblandt helt hengiven til Drukkenskab,

Slagsmaal, Knivedrag og flere sørgelige Drukkenskabs

Frugter" ^2).

Det har naturligvis været en overmenneskelig Op-

gave at bekæmpe de talrige Levninger af tidHgere Tiders

Raahed og Vildskab; men der kan ingen Tvivl være

om. at det ringe Standpunkt, hvorpaa Retsbetjentene

stod rundt omkring i Rigerne, har virket meget til, at

der blev lidt saa mange Nederlag under denne Kamp.

De vare tidt lige saa lidt ivrige for at fremme Sagernes

BehandHng, som de vare dygtige til at dømme i dem.

Deraf denne utaalelige Langsomhed , som vi have set

Regeringen af al Magt bekæmpe ved sin Iver for at faa

Rettergangen gjort saa hurtig som muligt. Men da den

ikke kunde bringe betydelige Pengeofre, saaledes som

de behøvedes for at trænge igjennem med større Refor-

mer, var den indskrænket til Instruxer og Irettesættelser,

der kun hjalp lidet. Man ser f. Ex. , at efter at en

Godsejer var bleven myrdet paa sine Bønders Anstif-

telse (1702), kunde ikke blot den, der havde fuldført

Mordet, rejse sin Vej i Ro og Mag; men der gik om-

trent fem Fjerdingaar hen, inden der blev udlovet Be-

lønning for Morderens Paagribelse^^). Sligt skulde ikke

gjøre Retstilstanden bedre. Værst blev det selvfølgehg

med Rettergangens Langsomhed i vidt strakte, sparsomt

befolkede Strøg, som mange Steder i Norge, især i de

nordlige Dele af Landet. Her skabte Naturforholdene

store Vanskeligheder. Det tyder paa alt andet end hur-

tig Rettergang, naar man ser det blive paabudt, at der

efter gammel Skik hvert tredje Aar skulde holdes Lav-

ting over hele Finmarken i hvert Fiskerleje^*). Hvor lang

Tid der kunde gaa med at faa Retssager fra det nord-

lige Norge afgjorte, viser et saadant Træk, som at en
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Præst i Nordlandene 1714 klagede over, at i hans Præste-

gjæld nu paa nogle Aar mange Delinkventer skulde være

fængslede, næsten alle formedelst Barnefødsel i Dølgs-

maal, samt at deres Proces og Exekution varede saa

længe, at en Del af dem havde siddet paa .Sdje til 6te

Aar«'').

Det Indtryk, man har af. at Statens Fattigdom ved

de slette Lønninger, den havde til Følge, virkede for-

dærvelig paa Ketsordningen . svarer godt til, at Fattig-

dommen ogsaa paa andre Punkter tydelig traadte i

Vejen for . hvad der var nødvendigt for at fremme en

forsvarlig Rettergang. Meget uheldigt var det saaledes,

at der i høj Grad futtedes ordentlige Tinghuse. Indtil

1688 havde i Jylland, og formodentlig ogsaa paa mange

andre Steder, Retten paa Landet i første Instans været

plejet under aaben Himmel. Dette burde fornuftigvis

ændres, og efter at Herrederne paa denne Tid rundt

omkring vare blevne slaaede sammen, blev det paabudt.

at der skulde opføres Tinghuse. Men hvorfra skulde

Pengene komme dertil? Regeringen kunde længe nok

paalægge Befolkningen at bygge saadanne ^''')
: det gik

dog i højeste Grad trævent dermed. Paa nogle Steder

vedblev man at holde Ting under aaben Himmel, andre

Steder hjalp man sig med Bondehuse. Regeringen saa

sig derfor nødt til at gjentage Befalingen om de nye

Bygninger ^^). Det er noget tilsvarende dertil, at Raad-

husene i adskillige Kjøbstæder vare i en gyselig Til-

stand, saaledes i Maribo, hvor det efter Landsdommerens
Indberetning 1701 var umuligt at holde Landsting, fordi

Raadhuset var „saa forfaldent, at det ikke uden Fare

ved mange Folkes Forsamling kunde betrædes". I flere

Byer vare Raadhusene helt nedbrudte^**).

Men det var værre, at det saa kummeriig ud med
Arrestlokalerne. Fra Mariager indberettede Byfogden

1711, at her hverken var Arresthus. Bysvend eller Vægter.

Naar nogen i denne By skulde holdes i Fængsel, var

man nødt til enten at føre ham tii en anden By. f. Ex.

J
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Randers, eller til at bevogte ham i et lejet Lokale, der var

indrettet til alt andet og derfor kun lidet betryggende ^^).

Ligesaa lidt fandtes der Arrresthuse i Thisted eller Skjel-

skør; i Skanderborg satte man af Mangel paa en saadan

Bygning Fangerne i Portnerens Kammer paa Slottet; og

selv i Fredericia fandtes der ingen Arrest, saaledes at

lejlighedsvis Hovedvagten maatte bruges dertiP^). I Hor-

sens var Arresten saa slet, at man, naar en Tyv var fængslet

der, maatte lade ham bevogte Dag og Nat af fire Mand*°).

Hvor der var Arrestlokaler, indskrænkedes de sædvanlig

til Kjælderen under Raadhuset; men det var i Alminde-

lighed et fugtigt, modbydeligt Opholdssted. Aarhus, der

hørte til de anseligste Byer, havde nok et eget Arrest-

hus; men da man 1703 vilde sætte en Arrestant deri,

fandt man det saa brøstfældigt, „at han derudi ingen-

lunde kunde fortroes". At anbringe den stakkels Fyr i

Raadstukjælderen , nænnede man ikke ; i den Grad var

det skrækkeligt at være der ved Vintertid, og Byfogden

valgte derfor at lade ham bevogte i sit Hus, indtil han

kunde faa sendt ham et andet Sted hen. Fjorten Aar

derefter var man ikke kommet videre. At sidde i Raad-

stukjælderen ved Vintertid var efter Byfogdens Sigende

det samme som at „krepere af Frost" og at blive „op-

ædt af Utøj"-^^).

Udenfor Byerne fattedes det mange Steder fuld-

stændig paa Arrester og det i alle Dele af Staten. Slots-

loven i Kristiania indberettede 1705, at det var en al-

mindelig Klage der i Landet "^^j. Man var altsaa nødt

til i det mindste i nogen Tid at holde Arrestanterne

i Varetægt hos Bønderne; men enhver kan vide, at det

kun gik slet med at vogte paa dem, „hvorud over", som

det hedder i et Reskript, „desværre en og anden grov

Misgjerning tidt og ofte ustraffet hengaar og fora årsager,

at Blodet bliver over Landet, om Gud det af Naade

ikke vilde afvende". Det befales derfor, at alle Delin-

kventer strax efter Paagribelsen skulde føres til „næste
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Kjøbstad. livor dygtif^t Fængsel er"''). Men hvor tidt

fandtes der et saadant?

iJet var endelig højst uheldigt for Retssikkerheden,

at endnu stadig den gamle Ordning gjaldt, hvorefter

Straffesager behandledes paa samme Maade som borger-

lige Retstrætter. For at en Straffesag skulde kunne

komme for Retten , maatte der være en bestemt Sag-

søger, som gjennemførtc Sagen imod den. der sigtedes

for en eller anden Forbrydelse. Denne Sagsøger kunde

i visse Tilfa^lde være en offentlig Øvrighed, f. Ex. Borg-

mester og Raad i en By. en Amtmand paa Statens

Vegne, en .Jorddrot, for saavidt han havde Hals og

Haandsret paa sit Gods. fremdeles en. som enten selv

havde været Gjenstand for eu Forbrydelse eller maatte

gjælde for at være den naturlige Eftermaalsmand efter

den. imod hvem en Misgjerning var bleven udøvet. Den,

der optraadte som Sagsøger, paahvilede det at faa For-

bryderen fængslet og holdt i Varetægtsfængsel saalænge,

indtil Sagen kunde paadømmes, med mindre den mis-

tænkte stillede Borgen , endelig skulde han for Retten

skaffe de Bevismidler til Veje, der vare nødvendige for

at faa den anklagede dømt. Sagsøgeren maatte selv be-

stride Udgifterne til alt dette, for saavidt der ikke i den

sagsøgtes Bo, naar han blev dømt skyldig, fandtes de til-

strækkehge Midler til at udrede Sagens Omkostninger.

Dot Vederlag, som Sagsøgeren kunde faa for sine Ud-

gifter, var en Del af Straffebøderne, forudsat at det var

muligt at faa den anklagede til at betale dem.

Denne Ordning, der var en Arv fra Fortiden, var

maaske i visse Henseender nødvendig paa Grund af

r muligheden af. at de Retsbetjente, der havdes til Raa-

diglied, kunde bruges til Forhørsdommere; men foruden

at den havde andre store Ulemper**), voldte den og-

saa en stor Plage derved, at den. der var bleven be-

stjaalet eller havde mistet en af sine nærmeste ved et

Mordattentat, skulde have Møje, Tidsspilde og Bekost-

ninger for at faa Forbryderen dømt. Hvilket Besvær

i
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maatte det ikke tidt koste en jævn Bonde eller Kjøb-

stadsborger at skulle skaffe de nødvendige Vidner og

andre Beviser til Veje , og hvilke Udgifter maatte der

ikke gaa med, naar Sagen blev behandlet ved flere In-

stanser? Det kunde da let ske. at Forbryderens Bo
slet ikke strakte til for at faa dem godtgjorte, og hvad

der fattedes, skulde Sagsøgeren udrede. Den Indtægt,

han kunde have ved at faa Del i Straffebøderne, vilde i

mange Tilfælde være saare ringe, for ikke at tale om.

at Straffen tidt slet ikke bestod i Bøder. Og nu, hvis

det, som let kunde ske, aldeles ikke lykkedes at faa den

anklagede dømt? I saa Fald kom den stakkels bestjaalne

til at maatte af med sine Penge, uden at udrette noget,

og han fik et dobbelt Tab, først ved Tyveriet, saa ved

Processen.

Der fattes ikke Vidnesbyrd om, hvor uheldigt alt

dette var. I 1687 indberettede Magistraten i Aarhus

til Kancelliet, at en Kvinde, der var Sagsøger i en kri-

minel Sag, havde frafaldet Sagen imod en Forbryderske.

fordi hun ikke formaaede at holde hende længere i

Fængsel og ej heller havde Raad til at indanke Sagen

for Højesteret*^). En Stiftamtmand skrev 1706 til Be-

geringen om en Tyvssag, der var for Betten, at hvis den

blev appelleret til Højesteret, vilde det falde den Mand,

der var bleven bestjaalet, altfor haardt, han havde alle-

rede ved Sagen næsten tilsat alt det lidet, han havde^^).

Hvor betegnende er det ikke at se en Mand i Aaret

1712 fortvivlet skrive til Stiftamtmanden i Aarhus Stift:

„Afvigte 24. Oktober faldt Dommen her til Bjerre-

Hatting Herredsting paa den Tyv, jeg fattig Mand
er saa ulykkelig kommen i med, at han skal hæn-

ges, og da, samme Dag, endda for Retten, indskjød Ty-

vens Prokurator sig paa Tyvens Vegne at stævne Sagen

til næste Landsting. Nu har Tyvens Venner ladet sig

forlyde med, at de ikke ville stævne, ikke heller har de

taget Hjemtingsdommen beskreven endnu, saa det tegner

til, de vil lade Tyven sidde hen. dermed at forhale
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Tiden, det længste de kun. altsammen fur at ødelægge

mig i Bund og Grund, heller og ved slig Ophold søge

Lejlighed til at l'aa Tyven udpraktiseret, paa det de

kunne skille mig ved Erstatning for alt det, jeg har sat

paa denne Sag". Man forstaar den arme Mands Klage,

naar man hører, at han hver l'ge maatte give 2 Slettedaler

(1 Rdlr. 2 ^) til Bysvenden i Horsens for at faa Tyven

forplejet*^).

Det blev derfor almindeligt, at Fattigfolk, der vare

blevne bestjaalne, foretrak at lide i Stilhed fremfor at

lade „den Ulykke at komme i med en Tyv" blive endnu

værre ved en tidt tvivlsom Retssag^*). De have vistnok

fundet . det var en god Udvej . naar Tyvene , som det

kunde hænde, efter at have bestjaalet dem, afiandt sig

bag efter med dem i Mindelighed*^). Regeringen saa.

efter hvad den selv udtalte, meget godt. hvorledes det

ved Tyverierne gik ud over Smaafolk, som Tyvene vel

vidste, ikke havde Raad til at lade dem retslig forfølge.

Den stræbte derfor at hjælpe derpaa ved at befale, at i

Tyvssager skulde Bekostningen paalignes samtlige Be-

boere i det Herred, hvor Tyveriet havde fundet Sted,

eller, som det snart kom til at hedde, at ved Tyverier

fra Bønder og ved Mord og Manddrab , hvor „Efter-

maalsmændene ikke formedelst Uformuenhed Sagerne

kunde udføre", skulde Udgifterne lignes paa Amtet

„imellem alle de iboende Proprietærer. Præster, Eogder.

Rytterbønder og andre Bønder, ingen undtagen" ^'').

Dette var et betydningsfuldt Fremskridt; derved bort-

toges en Byrde, der tidligere havde knuget mange enkelte

haardt og ubillig, og Staten skræmmede ikke længere

den, der havde været Gjenstand for en Forbrydelse, fra

at gjøre Anmeldelse derom hos Øvrighetten. Men der

stod endnu meget tilbage for at faa Retsplejen ordnet

paa en tilfredsstillende Maade og dermed Retssikkerheden

gjort større, Staten maatte komme til i det mindste for

en stor Del selv at tage l'dgifterne i sin Haand, der

krævedes en ganske anderledes lønnet og uddannet

I
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Embedsstand, Fængselsvæsnet maatte forbedres o. s. v.

Naar Regeringen, som vi tidligere have set, i dette

Tidsrum arbejdede paa at faa Fattigvæsenet ordnet og

Løsgængeriet dæmpet, havde den grebet ind i Forhold,

der ogsaa med Hensyn til Retssikkerheden vare af den

aller største Vigtighed; men hvor tydelig Fremskridtet

end kan spores i dens Anordninger paa dette Omraade,

var det dog ogsaa her kun en Begyndelse. Der forelaa

vigtige Opgaver til Løsning for fra hele denne Side at

gjennemføre Lydighed imod Loven og derved skabe,

dels Agtelse for Statsmagtens Bud, dels Tryghed for

den enkelte.

I
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Finansielle Vanskeligheder.

Vii have i det foregaaende den ene Gang efter deu

anden havt Indtryk al, hvor sørgelig Statens Fattigdom

indvirkede paa Rigernes indre Udvikling. Selv om Ene-

vælden stærkt havde lagt Vægt paa at fremme det

materielle Arbejde i forskjellige Retninger, havde der

ikke været Tale om at bruge Statsmidler for at faa saa-

danne nødvendige Foretagender i Gang som Anlæg af

ordentlige Landeveje eller gode Havne; Regeringen var

bleven staaende ved at fordele Arbejdet derpaa iblandt

Befolkningen eller ved at overlade det til den enkelte

Kommune. Og naar den kun havde gjort saa lidt for

at oprette Anstalter til Uddannelse af den civile Embeds-

stand og af Ofticererne, naar Lønningsforholdene vare

elendige for de fleste Embedsmænds Vedkommende —
saafremt de ellers overhovedet fik deres Gager ud-

betalte — . naar det selv ved Omsorgen for Retssikker-

heden paa adskillige Punkter viste sig, at der ikke var

Raad til yderst nødvendige Udgifter, da var det altsani-

men Træk, som pegede paa, at Statskassen var tom.

Og saaledes var det Tilfældet. Enevælden har helt

igjennem de 60 Aar, hvorom her er Tale, kæmpet med

J
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alvorlige finansielle Vanskeligheder, der have hindret den

fra at arbejde Samfundet i Vejret.

Frederik III . der havde modtaget Riget i en saa-

dan finansiel Tilstand, at selv Krone og Scepter havde

været pantsatte ^), maatte siden se Tilstanden blive endnu

værre ved Krigene med Karl Gustav. Og midt under

den Elendighed, disse voldte, var det dog. at han maatte

tage fat paa at skabe et Administrationsmaskineri, som i

det mindste i Førstningen nødvendigvis krævede større

Udgifter i rede Penge, og han skulde tillige bruge ]\lidler

til Rigets Sikkerhed, foruden at han holdt det raadeligt

at sørge for sin egen^). Det er karakteristisk til at

betegne Stillingen, at i den Instrux, som han faa

Dage efter Souverænetetens Indførelse, nemlig 8 Novbr.

1660, udstedte for det ny oprettede Kammerkollegium,

er et af de Punkter, han stærkt fremhæver. Nødvendig-

heden af at udsætte Betalingen af Gjælden ^). Et halvt

Aar efter skriver han til Statskollegiet, at, da han daglig

maa fornemme, at Rigets Indtægter ikke forslaa til at

stoppe de nødvendige Udgifter, skal det søge at paavise

„en bestandig og suffisant Indkomst" *). Det syntes

ganske vist ogsaa at kunne behøves, naar man blandt andet

ser den nye Hærs finansielle Historie aabnes dermed, at

samtlige Officerer ved Kjøbenhavns Garnison i Begyn-

delsen af 1661 indgave et Andragende til Kongen om,

at de og Mandskabet maatte faa den Lønning, som de

havde tilgode for lang Tid. Regeringen saa sip dog ikke

i Stand til at udbetale dem mere deraf, end at der midt

i Sommeren kom et lignende Andragende fra de samme

Korpser ^),

Huske vi paa, hvor ødelagt i det mindste Danmark

og for en stor Del ogsaa den kongelige Del af Slesvig

og Holsten vare, vil det være klart, at det maatte være

svært at faa Statsindtægterne ind. Der kunde ikke være

Tanke om ved Hjælp af dem at afbetale den Gjæld,

Staten havde gjort under den foregaaende Trængselstid

helt tilbage til Slutningen af Kristian IV's Regering.
12*
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Ol'ticielle Opgjørelser angive Statsgjælden den 31 Decbr.

1662 til 3,10(1.707 Rdlr. 18 p og 31 Decbr. 1663 til

3,002,232 Kdlr. 3 ^ 20 >3. Summer, der i og for sig efter

den Tids Forhold maatte være i høj Grad trykkende,

men endda ikke kunne have udgjort hele Gjælden.

Ikke blot fattes der den Gjæld. Kongen havde gjort for

Slesvigs og Holstens Vedkommende, og som har været

over 800.000 Rdlr. ; men Sandsynligheden er for. at selv.

naar man alene tænker paa Kongerigerne, betydelige

Gjældsposter fattes i de angivne Summer^).

Ser man med vor Tids Forestillinger om Statsgjæld

paa dens Beskaffenhed, som den var i hin Tid, forbavses

man over Forskjellen. Det var ikke dengang Brug. at

Staten negotierede større Laan. lor hvilke den udstedte

et stort Antal rentebærende Obligationer. Man laante

sig derimod dels frem hos forskjellige velstaaende Mænd
i Riget, som forstrakte Regeringen med visse Summer,

dels hos Kjøbmænd i Amsterdam. Liibeck og Hamburg,

eller Staten nyttede sin Magt til at laane Beholdninger,

der tilhørte visse Institutioner som f. Ex. Fattigvæsenet

i Kjøbenhavn. For en stor Del skrev Gjælden sig fra.

at der ikke var betalt Leverandører, hvad der skyldtes

dem for Leverancer i Krigens Tid. fra, at Haandværkere

ikke endnu havde faaet deres Regninger betalte, og fra,

at der skyldtes Embedsmænd og Bestillingsmænd Løn.

I Stedet for at have en Mængde Ejere af ensartede

Obligationer til Kreditorer, stod Staten saaledes med en

Række Gjældsposter af den mest forskjelhge Størrelse

og af meget uensartet Natur. Der forekommer i)aa

Listen over Gjælden 1663 Poster lige fra saadannue

smaa som en paa 17 Rdlr. 2 ^ 20 />, en paa 25 Rdlr.

li /i. en paa 26 Rdlr. 3 // 8 /^ og op til Landsdommer
.lens Lassens Fordring paa 145,186 Rdlr. 3 // 13 p og

.. De Herrer Stater Generals" Fordring paa 159,406 Rdlr.

En Kjøbmand i Amsterdam skyldtes der 76.555 Rdlr.

1 ^ 18 y3. Ogsaa adskillige Adelsmænd havde ansehge

Fordringer, f. Ex. fra 20.000 til omtrent 30.000 Rdlr.

I
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En saadan Form af Gjæld havde den Fordel for Staten,

at den stod over for en Samling forskjellige Kreditorer,

som den kunde behandle efter eget Tykke paa den mest

forskjellige Maade. Intet hindrede den fra at gjøre et

Valg mellem, hvem det var klogt at betale saa snart

som muligt , og hvem den derimod kunde lade vente,

indtil den fik bedre Raad. Hvilken Magt havde en pri-

vat Godsejer, en Kjøbmand eller en Haandværker til at

gjøre sine Krav gjældende! De vare indskrænkede til at

indsende Supplikker, affattede i mere eller mindre hjærte-

skjærende Udtryk. Men paa den anden Side havde

Staten ikke her at gjøre med Kreditorer som de moderne

Obligationsejere, hvem det for det meste kun er af Vig-

tighed at faa sikre Renter af deres Penge. Der paa-

hvilede derimod Statskassen den aabenbare Forpligtelse

at betale i det mindste den største Del afGjælden uden

Opsættelse. Ellers vilde det gaa haardt ud over mange
af Folket. Den, der nu til Dags kjøber Statsobligationer,

gjør det frivillig , og han maa vide , at han løber en

Risiko. Men i hine Tider var det meget tidt ved et

Tryk fra Statsmagtens Side, at Folk bleve nødte til at

laane den større eller mindre Summer, og saa var der

hele den Mængde, tidt lidet velstaaende Folk, som ved

Leverancer, ved Salg af V^arer eller ydet Arbejde havde

faaet Krav paa Statskassen! Man tænke sig deres for-

tvivlede Stilling, naar Regeringen ikke kunde eller vilde

betale, hvad den skyldte dem. Foruden dem maatte

ogsaa de blive haardt rammede, der vare saa uheldige

at være Statens Kautionister og sandsynligvis vare blevne

det meget lidt efter eget Ønske. Saaledes gjaldt det

efter gammel Skik ved Gjæld, Kongen havde gjort som
Hertug af Holsten. Vi høre, at Frederik III i Aaret

1664 ikke skyldte mindre end 642,926 Rdlr. 6 p og, naar

Renterne regnedes med, 872.117 Rdlr. 20 p, for hvilke

Summer holstenske Landraader havde maattet gaa i Kau-
tion, og disse stakkels Mænd bleve nu uden videre satte

i Arrest af Kongens Kreditorer ^).
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Det vtir under saadanne Korhold en tvingende Nød-
vendighed for Frederik III at tinde et Middel til at

klare Statsgjælden. Efter at lian for at kunne gjnr-

Laan havde været nødt til at pantsætte en meget stor

Del af Krongodset, var lian allerede i 1661 og 1662

kommen ind jjaa at overlade store Stykker af dette Gods
til Kreditorer i Stedet for rede Penge**). 1 dette Spor

besluttede han at gaa videre efter storartet Maalestok.

idet han dog fulgte Statskollegiets Raad at iorbeholde

Staten „Keluitionsret", d. v. s. Ret til at kunne indløse

de solgte Godser igjen^). Og nu begyndte fra 1663

en Række Salg efter et umaadehgt Omfang. Den
rige Gabriel Marselis, hvis Tilgodehavende 1664 be-

regnedes til 450.406 Rdlr. 24 y'. tik saaledes Kallundborg

Amt cuni pertine ntii.'i til en Taxalion af 339. 114 V« Rdlr..

Renteniesteren Henrik iMiiller hk 11,200 Tønder Hart-

korn som V^ederlag for et Tilgodehavende paa 560.143^2

Rdlr., Landsdommer Jens Lassen blev der overladt Godser

rundt omkring baade i Fyen, Sjælland og Jylland, vur-

derede til 19V).326\., Rdlr.. den fra Postvæsnets Historie

bekjendte Povl Kliugenberg og „Medinteressenter" fik

Ejendomme, dels i Holsten til 100,0C0 Rdlr.s^Værdi, dels

i Jylland for en Sum af 191.000 Rdlr. ^% Efter at der

allerede 1663 var blevet afhændet i de tvende Kongeriger

Krongods til et Beløb af 220.519 Rdlr. 3 /• 7 fi, naaede

Salgene i Danmark i det følgende Aar endog den kolossale

Sum af 3,957,434 Rdlr. I ^ 19 /J "). Da det kan reg-

nes, at disse Godsmasser ved Afstaaelsen i Gjennemsnit

ere blevne taxerede til 50 Rdlr. i)r. Tønde Hartkorn,

bliver det altsaa over 43.000 Tønder, som Staten i disse

to Aar har nuuittet skille sig ved. Selv om Salget i de

følgende Aar har taget stærkt af, er der dog igjennem

alle Frederik Ills sidste Regeringsaar vedvarende blevet

afhændet en Del. Den samlede Masse af Gods, som

blev solgt i Tiden fra 1 Januar 1661 lil Kongens Død, løber

for Danmarks særlige Vedkommende op til i det mindste

111.912 Tønder Hartkorn. Ganske vist var der deriblandt

I
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ny konfiskeret Gods som Korfitz Ulfeldts og Kaj Lykkes

samt noget, der ved Kjøb eller paa anden Maade til-

faldt Kronen; men det l)liver dog 95,054 Tønder, der

hørte til de gamle kongelige Len, og hertil kom flere

Tusend Tønder af Kapitlernes Gods. som ogsaa kunde

gjælde for allerede at være gammel Statsejendom. Lad

saa ogsaa være, at noget af dette Gods blev bortgivet

eller solgt af andre Grunde, man kan dog sikkert regne,

at mere end 100,000 Tønder Hartkorn er blevet udlagt

Kreditorer som Vederlag for Gjæld; og den Sum af

denne, som paa denne Maade er bleven afbetalt, løber

efter den ovennævnte Gjennemsnitspris for hver Tønde

Hartkorn op til 5 Millioner. Langt mindre synes den

Sum at have været, som indkom ved Salg af norsk

Krongods*), der i sin Helhed maa have været ulige

*) Min Kilde har her været den allerede flere Gange nævnte

Protokol over det fra 1651 til 1670 solgte Krongods. Sum-
merne har jeg faaet ud ved Sammenlægning for hvert enkelt

Amt o. s. V. Naturligvis er det muligt, at Fortegnelsen ikke

er fuldstændig; men i saa Fald bliver det blot endnu mere,

der er gaaet tabt. For Norges Vedkommende giver Proto-

kollen det Resultat, at der er solgt for 553,763 Rdlr. i det

hele og desuden 248^6 Tønde Hartkorn og 42 Hud; men
Krongodset deroppe var ej heller taxeret til mere end

11,600 Skippund eller 23,000 Tønder Hartkorn. Hvor stort

Krongodset i Danmark var i tidligere Tid, er vanskeligt at

sige, Hammerichs Beregninger i Historisk Tidsskrift
S R. II, 58 ff. ere meget usikre. Imidlertid har Dr. Fride-
ricia havt den Grodhed at meddele mig nogle officielle Op-

givelser fra 1647 og 1648, hvorefter man kan regne Krongods

paa c. 70,6011/2 Tønde Hartkorn i Jylland, paa 19,800 Tdr.

i Fyen og paa 70,829 Tdr. i Sjælland (og Møen). Da der

vitterlig allerede 1650 og 1651 er udlagt betydeligt til Afbe-

taling af Crjælden (ifølge Meddelelse af Dr. Fridericia 19,356

Tdr., af hvilke dog en Del rimeligvis er faldet paa de

skaanske Provinser), og der ogsaa senere henimod 1660 er

afstaaet en Del, vil det være klart, at Salgene fra 1660 til

1670 have havt et forholdsvis enormt Omfang. Det kan

ganske vist antages, at en Del Gods i de første Aar efter

1661 er hjemfaldet til Kronen paa Grund af manglende
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mindre værdifuldt end. hvad der laa i Danmark ; men at

det ogsaa er gaaet stærkt ud over det, viser en Befa-

ling, Kongen 1665 sendte til U. Fr. Gyldenløve som

Statholder i Norge om, at han skulde indberette, hvad

Gods af Kronens eller Gejstlighedens vacerende Gods i

Norge der endnu kunde sælges, da han skyldte Dron-

ningen 30,000 Rdlr. '^). Samtidig iuivde hun maattet

komme de holstenske Landraader til Hjælp, hvem Kredi-

torerne havde sat i Fængsel som Statens Kautionister.

Han solgte Segeberg Amt efter at have ladet det taxere

til 670,000 Rdlr.; men to Aar senere saa han sig atter

nødt til at sælge store Strækninger inddiget Land i

Holsten, som saa Grev Ahlefeldt kjøbte ^^).

Der kan ingen Tvivl være om. at Staten i en vis

Henseende gjorde en god Forretning ved disse store

Transaktioner. Ja, man kunde fristes til at kalde dem
en Slags Statsbankerot. Medens nemhg Kreditorerne

enten paa den ene eller den anden Maade bleve nødte

til at tage Godset som Vederlag for deres Fordringer,

idet det tillige aldeles overvejende blev taxeret til 50

Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, havde aabenbart en stor Del

af det ingenlunde en saa høj Værdi. Netop i Aaret

Skatter, og der er endog blevet udtalt den Formodning, at

dette løb op til ikke mindre end 100,000 Tønder Hartkorn

(Estrup: Samlede Skrifter III. 315); men naar man
lægger Mærke til, hvor lidt af de i Texten nævnte 111,912

Tønder Hartkorn solgt Krongods, der opføres som ikke hø-

rende til de gamle Len, (eller som de nu kaldtes Amter), maa
man stærkt betvivle , at Omfanget af det ny tilkomne Gods

endnu har været stort. Regeringen vilde sandsynligvis have

solgt det, førend den solgte det gamle Krongods. For saa-

vidt der maaske vilde spørges, om ikke Matrikelforandringen

1664 gjør enhver Sammenstilling mellem Godset før og efter

dette Aar vanskelig eller endog umulig, skal jeg gjøre op-

mærksom paa, at en Tønde Hartkorn igjennem hele Tiden

fra 1661 til 1670 beregnedes ens af Regeringen, og at Ma-

triklen altsaa ikke kan have forrjkket Værdien af Tønde
Hartkorn.
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1664 fastsatte Regeringen ved private Gjældsforhold, at

eftersom „disse besværlige Tider foraarsage, at mange

maa Jordegods i Betaling saa vel søge som give — . .

,

saa skulde en Tønde Hartkorn, hvor Godset var ved

Magt og vel besat i Hovedgaarde saavel som Bønder-

gods, taxeres for 40 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, og hvor

Godset var øde og ubesat, for 25 Rdlr," i^). Det tager

sig unægtelig paafaldende ud, at Statsmagten samtidig

paanødte sine egne Kreditorer Gods til en Værdi af 50

Rdlr. pr. Tønde Hartkorn. Sandsynligvis har Taxationen

for Holstens Vedkommende været forholdsvis lige saa høj.

I det mindste vægrede flere af Kreditorerne her sig ved at

ville lade Gods i Segebergamt gjælde som Betaling for

deres Gjæld; de bleve tvungne til at tage imod det.

Nogle Aar senere klagede en af Statens største Kredi-

torer, Rentemesteren Henrik Miiller bittert over, at man
havde afgjort hans Fordringer ved at give ham Gods til

en Taxation af 50 Rdlr.*). Han var vel ikke ligefrem

bleven nødt til at tage derimod; men han var, som han

skriver, bleven „animeret og persuaderet dertil af Kgl.

Majst. daværende Rigsskatmester Hannibal Sehested og

samtlige Rentemestre for at give som den principaleste,

der allerunderdanigst Forstrækning havde gjort, andre

godt Exempel, med Løfte derhos, at han i andre Maa-

der dog skulde for sine Fordringer saaledes være bereg-

net, at han kunde være uden Skade" ^^). Der kan, synes

det altsaa, næppe være Tvivl om, at Staten ingenlunde

har givet sine Kreditorer fuld Valuta for de Summer,

de havde tilgode hos den. Men set i Sammenligning

med den Behandling, der samtidig og for øvrigt ogsaa

senere jævnlig er bleven vist Statskreditorer af europæiske

Regeringer, var det endda ikke paafaldende ubilligt.

Hvor heldig Frederik II F end for saavidt var med
at klare den største Del af den trykkende Gjæld , saa

har det dog været et umaadeligt Indhug, der i disse Aar

") Se om hans Gjældsfordringer ovenfor S. 182.
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er sket i Krongodserne. Det alier meste af dem maa
være gaaet tabt derved. Indtægterne fra dem havde i

tidligere Tider rimeligvis været den vigtigste Del af

Statsindtægterne. Hvilken Ulykke raaatte det da ikke

være. naar de i den Grad bleve beskaarne? Der var ej

heller, efter at saameget af (jrjælden var i)etalt. nogen

Miilighed for at faa Indtægterne til at strække til. For

slet ikke atter at nævne, hvor usigelig megen Møje det

kostede at udruste de nødvendige Krigsskibe under

den engelsk-hollandske Krig 1666—67, eller hvor daarlig

en Tilstand Flaaden paa Grund af Pengenøden var i

ved Kongens Død 1670. saa er der talrige Exempler

paa. at selv højt staaende Embedsmænd i hans sidste

Aar ikke kunde faa deres Gager udbetalte ^^).

Kristian V's Regeringsaar vare mindst af alt en Tid.

i hvilken Finansernes Tilstand kunde forbedres stort. For

saavidt der ikke var Krig eller en halv Fejdetilstand,

mente Regeringen under den vedvarende spændte Stil-

ling at niaatte være rustet til Tænderne*"). Allerede

dette var nok til at fremkalde idelige finansielle Vanske-

ligheder. Kristian V begyndte vistnok sin Regering med at

udstede en Ordre, som kunde tyde paa. at der var Penge

i Statskassen. Han bød Skatkammeret at give Agt paa.

at alle, der modtoge Løn, Pension eller „Benaadning- i

Penge af Staten, i rette Tid fik. hvad der skyldtes dem*j.

*) Geliejmeark. Aarsb. II. H»3. Det er desto værre vistnok

saare vanskeligt med det fofhaanden værende Arkivmateriale at

faa klart Kjendskah til, hvordan Stillingen var ved Kristian V's

Tronbestigelse. Jeg har forgjæves søgt. om der fandtes

Oversigter over den samlede Indtægt og Udgift og over

Statsgjælden paa den Tid. Ligesaa lidt er det muligt at se.

hvor meget Krongods der var tilbage. Ri ege Is giver i

Forsøg til Femte Kristians Historie S. 715 en saa-

kaldet gammel Optegning over Rigets Indtægter 1670; men
man ser let, at den i adskillige Punkter er aldeles løs. .Jeg

griber Lejligheden til at advare imod at tro paa det Regn-

skab, han meddeler for Aaret 1698 (S. 719), det er aldeles

urigtigt.

J
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Men dette var lettere sagt end gjort, og hans Befaling

kom til at staa i en skjærende Modstrid til. hvad der

skete i Virkeligheden. Vi føle os staaende overfor ganske

lignende Forhold som i Frederik lll's Tid, naar vi se

Kristoffer Gabel i 1670 efter Kristian V's Tronbestigelse

forstrække Staten med 100,000 E,dlr. til den Ploenske

Kommission, naar Kristian V det følgende Aar solgte

et stort Grods i det Pinnebergske til U, F, Gyldenløve

for 153.580 Rdlr. . af hvilke denne havde lagt 33,000

Rdlr. ud paa en Ambassaderejse til England, eller naar

Reins- og Bakkekloster i Norge, der tidligere havde

været pantsatte til Marselierne, nu i Aaret 1675 af le-

geringen bleve solgte til Admiralitetsraad Johan Marselis

for 97,770 Rdlr. ^S). Da Regeringen til Trods for disse

daarlige Pengeforhold ved Anstrængelser. der synes utro-

lige, havde bragt Hær og Flaade til at deltage i den

skaanske Krig efter den store Maalestok, hvori det skete,

kom med Freden 1679 Nødvendigheden af at hjælpe

paa den naturligvis yderlig forværrede Tilstand. Iblandt

andet maatte Kongen stærkt føle Ulemperne ved, at han

havde været nødt til at skille sig af med meget af Kron-

godset. Han udtalte saaledes 1680, at efterdi det meste

af det Jordegods, hvoraf Hofetaten skulde underholdes,

var bortskjødet. saa skulde der drages Omsorg for. ut

det saa vidt muhgt efterhaanden blev indfriet igjen ^^).

At selve Krigen havde gjort Salg af Gods nødvendigt,

ser man f. Ex. af, at der 1678 maatte udlægges sligt til

Gyldenløve, fordi han havde forstrakt Statskassen med
50,000 Rdlr.-«).

Heldigvis havde Kristian V dengang i van Stocken

en Overrentemester, som maahave været en Mand af stor

Dygtighed. Medens en samtidig fransk Diplomat her

hjemme i sine Depescher kun taler med den størte Bit-

terhed om denne Fonsteck, som han kalder ham —
naturligvis fordi Overrentemesteren var en Modstander

af den franske Politik — , bar denne efterladt sig et

smukt Vidnesbyrd om sin administrative Dygtighed ved
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(len tor liiii Tid fortrinlige Urden, hvori han 1680 bragte

Rentekammeret'^*). Han havde utvivlsomt ogsaa den

væsentligste Del i et Skridt, der netop i disse Aar skete

tor at forbedre den finansielle Stilling. Det blev saaledes

i dette samme Aar 1680 befalet, at alle Pensioner og

Benaadninger, hvad enten de bestode i Penge, Jordegods

eller andet deslige, skulde ophøre, naar de ikke vare

perpetuerede til nogen Bestilling eller fandtes i Regle-

mentet, og Jordegodset og Tienderne igjen inddrages ^^).

Ja, Regeringen vilde endog forsøge at beskjære de

mange Fordringer. Folk havde paa Statskassen.

At kæmpe med finansielle Forlegenheder var den-

gang ikke noget ejendommeligt for den dansk-norske

Stat. Det maatte de Heste Regeringer prøve i større

eller mindre Grad, en Følge paa den ene Side af den

forholdsvis ringe Udvikling, Landenes naturlige Hjælpe-

kilder endnu havde naaet, og af Kreditvæsnets man-

gelfulde Ordning, paa den anden Side af de kolossale

Tdgifter', som den næsten permanente Krigstilstand i

Europa og den allevegne stærkt stigende Hofpragt gjorde

nødvendige. Der kan ikke være Tvivl om . at Regerin-

gerne ved den Maade, hvorpaa de maatte søge at faa

de Penge til Laans. som de behøvede, tidt have maattet

])etale dem uforholdsmæssig højt. Rundt omkring kom
de da til Vederlag i Vane med at plyndre deres Kredi-

torer, naar de kunde se deres Snit dertil. Colbert havde

i Frankrig givet et stort Exempel derpaa, da han aab-

nede sin Finansstyrelse (1661) med at anstille Under-

dersøgelser over Statsgjælden og nedsatte en Domstol,

som uden videre dømte saadanne Mænd. der havde havt

ublu Fortjeneste som Statsforpagtere eller ved at kjøbe

Statspapirer, til at udrede store Summer til Statskassen.

Salg af Krongods, der havde fundet Sted under uheldige

Forhold , bleve kasserede. Et endnu mere gjennemgri-

bende Skridt i den samme Retning var den mærkelige

Reduktion i Sverige, hvorved alle saadanne Ejendomme,

der tidligere havde hørt til Kronen, men i Tidens Løb

1
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enten paa den ene eller anden Maade vare blevne skilte

fra den, nu under Karl XI i Henhold til en gammel
Lovbestemmelse atter bleve inddragne under Kronen.

Efter at der allerede tidligere var sket Skridt i den

Retning, men usikkert og vaklende, fik Kong Karl paa

Rigsdagen i Stockholm 1680 vedtaget en Beslutning om
Nedsættelsen af en Reduktionskommission. Dens Ar-

bejde, saaledes som det blev ledet af Kongens i denne

Sag despotiske Vilje, blev i den følgende Tid af den

mest gjennemgribende Betydning for Sveriges finansielle

og politiske Fremtid, baade med dens gode og dens

slette Sider.

Der var en Fristelse for Kristian V til at følge

slige Exempler, i det mindste til en vis Grad. Allerede

et halvt Aar efter sin Tronbestigelse havde han behandlet

Statens Kreditorer med Vilkaarlighed. Han befalede,

at de, der under Kjøbenhavns Belejring 1658— 1660 eller

efter den Tid havde faaet Krongods i Pant for deres

Tilgodehavende, skulde tage dette i Betaling for, hvad

de havde laant Staten, idet det skulde beregnes dem til

50 Rdlr, for hver Tønde Hartkorn ^^). Vi have set, at

det meste Jordegods dengang ingenlunde stod i saa høj

Pris. Men medens han her fulgte det Exempel, hans

Fader havde givet, var det i andre Retninger fra Ud-

landet, han og hans Raadgivere lærte finansielle Fif.

Strax efter Grififenfeldts Fald blev der nemlig nedsat en

Kommission, bestaaende af fire Mænd af den gamle

Adel, Kristian Skeel, Enevold Parsbjerg, Otto Skeel,

Kristoffer Sehested og desuden fire borgerlige Mænd, Ras-

mus Vinding. Villum Lange, Arent Berendtsen og Jakob
Elertz. De skulde undersøge, hvilke Betalinger der siden

Kongens Tronbestigelse og indtil d. Ilte Marts (Dagen
for Griffenfeldts Fald) havde fundet Sted enten i Penge
eller Jordegods, og hvorpaa enhver, der i den Tid havde

faaet Betaling, havde grundet sin Fordring. Det ligger

nær at stille denne Kommissions Nedsættelse i Forbin-

delse med Sigtelserne mod Griffenfeldt for alskens mislig
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Embedsførelse; men den tik under alle Omstændiglieder

4 Aar senere en stor Udvidelse*), o^ da sandsynligvis

efter v. Stockens Raad. Hvad der nu stilledes som dens

Formaal. var paa en Række Punkter at indskrænke For-

dringerne paa Statskassen. Idet den skulde gjennemgaa

„Regnskaber, som befindes udi den af Vores forrige

Skatkammer forfattede Extrakt" . havde den f. Ex. at

iagttage, at hvis nogen havde tilkjøbt sig en retmæssig

Gjældsfordring paa Staten, skulde der ikke udbetales

ham mere end, hvad han havde givet for denne Fordring;

Renters Rente maatte ikke godtgjøres; ved Leverancer,

der vare ydede Staten, skulde den Pris. der var fastsat

ved Kontrakt, udbetales, selv om den havde været for

høj i Sammenligning med, hvad der dengang havde været

den ordinære Pris; men hvis der ikke forelaa en be-

stemt Kontrakt, skulde der for slige \'arer ikke udbe-

tales højere Pris end, hvad der. dengang de leveredes,

havde været gængs Pris. Af større Vigtighed var det

niaaske, at det tilHge blev paabudt, at da adskilligt

Jordegods var blevet udlagt til Statskreditorer for lavere

Pris. end „det virkelig i Hartkorn var beregnet for"**),

saa skulde der gjøres Indberetning til Kongen om alt

sligt, for at Sagen kunde blive bragt i Orden (o: altsaa

vedkommende enten levere en Del Grods tilbage eller

give Erstatning i Penge derfor). Kongen vilde endog

*) Der var dengang sket nogle Forandringer i Kommissionens

Sammensætning, maaske paa Crrund af Dødsfald, maaske

ogsaa af andre Grunde. Den bestod nu af Otto Skeel, Kri-

stofler Sehested, Knud Thott, Herman Meyer, Rasmus Vin-

ding, Villum Lange, Rasmus Bartholin og Povl Nielsen

Rosenpalm.

**) Meningen deraf er altsaa, at medens Krongods, naar det over-

toges af private . af Staten taxeredes f. Ex. til 50 Rdlr. pr.

Tønde, havde adskillige Kreditorer faaet det udlagt billigere,

maaske til 25 eller 30 Rdlr. Tønden , og altsaa faaet mere

Gods som Vederlag for deres Gjæld, end Regeringen vilde

erkjende, at de havde Ret til at faa.

i
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ikke erkjende, at alle Udbetalinger, som der havde været

kongelig Underskrift paa, skulde være gyldige. Han ud-

talte, hvad der unægtelig var en paafaldende Erklæring,

at det var umuligt selv at gjennemse alle saadanne Ex-

peditioner, og at derfor adskilligt kunde have faaet

kongelig Underskrift, der ikke burde gjælde; alt det

skulde da kasseres, som „kunde være udvirket paa vrang

og usandfærdig Beretning". Paa lignende Maade skulde

de Fritagelser granskes, som en eller anden maatte have

faaet for at aflægge Regnskab. Jordegods, der var ble-

vet udlagt for Fordringer, som fandtes uretmæssige,

skulde falde tilbage til Kronen, selv om det var blevet

solgt eller pantsat til en anden af den, der havde for-

staaet at erhverve sig det af Staten. Den, som havde

kjøbt sligt Gods, maatte have Regres hos den, af hvem

han havde faaet det til Kjøbs.

Selv om der her langtfra var Tale om noget, som

kunde stilles i Række med den svenske Reduktion, vilde de

Undersøgelser, der anstilledes af en saadan Kommission,

dette rhambre ardente, som Folk kaldte den efter den

Colbertske Domstols Forbillede*), kunne faa en vidt

gaaende Betydning. Navnlig laa der noget truende i

den Ret, Kongen forbeholdt Kommissionen til i paa-

kommende Tilfælde at erklære hans egen Underskrift

under Bevillinger for ugyldig, og man maa vel erindre,

at der ikke var Appel fra Kommissionens Kjendelser.

Men jo mere karakteristisk for Datidens Finanspolitik

dette Træk er, desto beklageligere er det, at alle Akt-

stykker, der kunde have givet (3plysning om Kom-

') Kommissionen lignede vistnok mere denne franske Domstol

end den svenske Reduktionskommission. Da den svenske

Rigsdags Beslutning om Reduktionen 1680 først blev truffet

i November, kan den ingen Indflydelse have havt paa Kri-

stian V's Instrux, der er af 27 Maj ; men hvad der allerede

tidligere var sket i Sverige med Hensyn til Reduktionen,

kan maaske have virket med til, at Kristian V overhovedet

kom ind paa denne Bane.
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missionens Virksomhed, synes lige som saa mange andre

finansielle Aktstykker at være forsvundne. Man
kan lejlighedsvis høre fortælle om en enkelt Kjendelse

som f. Ex. at den dømte Marselis's og Behrens Arvin-

ger til en Mulkt af 100.000 Rdlr. for Forbrydelser ved

Salthandel; det er det hele. En Kjendsgjerning er det.

at den ikke levede længe. Den ophævedes ved en

kongelig Ordre af 18de Maj 1685, og det ser ikke ud

til, at den har udrettet stort. Her som oftere truede Ene-

voldsmagten mere, end den slog til. Men der er næppe

Grund til at beklage, at den ikke brugte Kommissionen

stort. Den Myndighed, der var lagt i dennes Hæn-
der, fristede i den Grad til Vilkaarlighed. at der let

kunde være sket de mest skrigende Uretfærdigheder -'').

Hvorledes det end hænger sammen dermed, saa

havde Kommissionens Virksomhed vitterlig ikke skaftet

Kongen en heldigere finansiel Stilling. Man kan vist-

nok fiere Gange se fremmede Diplomater tale i stærke

Udtryk om de Pengemidler, han havde til Raadighed.

Allerede da han kom paa Tronen, havde det heddet sig.

at hans Fader havde efterladt ham en stor Skat. en

hollandsk Diplomat havde endog set sig i Stand til at

angive, at den udgjorde halvanden Mill. Rigsdaler, og

1682 mente Moritz Wellingk som svensk Statsafsending

at kunne indberette til Karl XI. at den hemmelige

Skat, Kongen kunde raade over, løb op til — 5 Millio-

ner Rigsdaler! Hans Haab er blot, at Kong Karl

maatte faa Lejlighed til selv at ransage i Kjøbenhavn

efter denne Skat. der efter hans Mening blev gjemt paa

Rosenborg -'''). Men alt dette er kun Vidnesbyrd om. hvor-

ledes Diplomater kunne løbe med Limstangen.

Det gjennemgaaende Træk ved Statens finansielle

Historie i den følgende Tid er, at Kongen og de højeste

Embedsmænd følte sig plagede af store Vanskehghe-

der. Man ser Kristian V omtrent 1685 optegne for sig

selv en Række Punkter om. hvad der mulig kunde gjo-

res for at skaffe større Indtægter, iblandt andet, hvor-

Jl
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ledes det skulde lade sig gjøre at udfinde 500,000 Rdlr.

i 1685 2'). Nogle faa Aar senere, da Rustningerue i

Anledning af de gottorpske Forviklinger yderligere havde

medtaget Statskassen, skrev Michael Vibe i et Privat-

brev, at det var aldeles nødvendigt, at Finansvæsenet

blev sat paa en ordentlig Fod, de Klager, som man

hørte af mange ulykkelige Mennesker, der vare i Sta-

tens Tjeneste og ikke havde Penge til det daghge Brød,

overgik al Beskrivelse^®). Breve og Supplikker, som vi

endnu have tilbage, vise, at dette ikke var for stærke

Udtryk. Selv en højt staaende Mand som Jørgen

Bjelke skrev 1691 til Konrad Reventlow, at han var

bleven en ødelagt Mand ved at have givet 56,000 Rdlr.

ud til at sikre Norges Forsvar, han vilde i sin Fortviv-

lelse blive nødt til at kaste sig for Kongens Fødder og

kræve enten Døden eller Retfærdigheden ^^). Det var

en sand Tortur at være Finansminister i disse Aar.

Brandt, der nogle Aar tidligere, efter at van Støcken

var død. havde overtaget denne Stilling som Overrente-

mester, var vistnok næppe nogen fremragende Mand;

men Opgaven, han havde at løse, var ogsaa næsten over-

vældende. Man kan vanskelig tænke sig noget ubehage-

ligere end hans Lod, fra alle Kanter at blive bestormet,

dels med Regninger, dels enten skriftlig eller mundtlig

med Fordringer, som der ikke var Penge i Kassen til

at klare. Folk, der ikke kunde faa Staten til at betale

deres Tilgodehavende, gave oven i Kjøbet tidt ham person-

lig Skylden derfor og vare forbitrede over ikke at faa Svar

fra ham, naar de i stærke Ord udmalede, hvilken Skam

det var. at de ikke fik deres Penge. Hvis det virkehg var

Tilfældet, hvad der blev paastaaet om ham i et Brev

allerede fra 1685, at han havde sat sine egne Juveler i

Pant for at skaffe Regeringen Penge i en snæver Vending.

var det unægtelig alt, hvad man i saa Henseende kunde

forlange af en Finansminister ^'^).

I Aaret 1692 maatte Brandt vige Pladsen for den

ham utvivlsomt overlegne Plessen. Med hvilke Følelser

Danmark-Norge 1660—1720. II. 13
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denne lod sig gjøre til Finansminister, viser et Brev.

han dengang skrev til Kristian Lente. „I omtrent '2

Maaneder", hedder det her, „har jeg Dag og Nat arbej-

det paa at afværge det mest skjæbnesvangre Slag, som

kan ramme en Mand, og som vil gjøre mig ulykkelig og

misfornøjet hele mit øvrige Liv. Men jeg begynder at

opgive Haabet om at kunne undgaa det, det svæver

over mit Hoved at skulle overtage det Hverv at styre

Finanserne en chef og tillige at skulle være Medlem af

Kongens Gehejmekonselj." Denne „desastre' havde han

ikke kunnet andet end meddele sin Ven. og han beder

ham stole paa. at hvor ulykkelig han end selv maatte

blive, vil han dog altid vise trofast Venskab imod ham '^).

Naar Plessen med sit stærkt nervøse Temperament de

følgende Aar idelig følte sig forpint ved Rivniugerae

med Jessen, saa knugede ogsaa Bryderiet med Finanserne

ham stærkt. Hugo Lente. der stod ham personlig nær,

fortæller flere Gange derom i sine Breve. ,.Kndelig

igaar Aftes silde", skriver han engang, „lykkedes det Ples-

sen at faa et Tuseiid paatrængende Mennesker fra Hal-

sen, efter at de havde forlangt deres Betaling af ham

for at rejse herfra." Et andet Sted hedder det: „Hvis

Plessen vender hjem uden Penge (fra Holland), vil han

have ondt ved at slippe gjennem Holsten, hvor tusend

vrede Mennesker ligge paa Lur efter ham, for at faa

deres Gager udbetalte" ''^). Han finder ham meget at

beklage.

Det stemmer godt med dette, at Kristian V i sin

Dagbog for 1692 fortæller, at han deUbererede i sit Ka-

binet om, hvorledes der kunde rejses en Fond paa en

Million Rigsdaler, Plessen skulde søge at faa et Laan

bragt i Stand i Holland; men Forlegenheden var saa

stor. at der strax maatte optages et Laan hos Ministrene

og de fornemste Embedsmænd paa 200.000 Rdlr.. for at

man kunde udrede de løbende Udgifter, indtil Plessen

kom tilbage fra Holland med de Penge, man haabede.

han kunde faa der. Et Par ^laaneder efter blev Kon-

I
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gen, da han kom til Kjøbenhavn, ubehagelig overrasket

ved der at se, at „Søfolket og Tøjhusfolket" havde for-

ladt deres Arbejde, fordi de ikke havde faaet deres Løn-

ning udbetalt ^^). Kristian V kom i det hele i det Asly

ikke videre end, at han det næste Aar maatte byde

sine Ministre at overlægge, om der ikke ved deres Kre-

dit kunde rejses 4—600,000 E,dlr. imod sikkert Pant.

Ganske paa samme Maade overvejede han oghansRaad
et Par Aar senere (1696), hvorledes der kunde skaffes

4— 500,000 Rdlr. til Veje; de saa da ikke noget andet

Middel dertil end at prøve paa at faa et saadant Laan
i Hamburg ved de fornemme Embedsmænds samt de

slesvigske og holstenske Landraaders Kredit; disse

skulde da igjen have Sikkerhed i visse Statsindtægter ^^).

Det er tydeligt, at Staten selv havde ingen Kredit.

Hvor ubehageligt det kunde være at skulle give „sin

Kredit" for, at Staten kunde faa Penge, havde hine

tidligere nævnte holstenske Landraader prøvet under

Frederik III. Af et Brev fra Plessen kan man se, at

de „ypperste Ministre" ogsaa i 1690 havde maattet gaa

i Borgen, om end kun for en mindre Sum, nemlig 20,000

Rdlr. ^^); og det ser endog ud, som om de høje Embeds-
mænd undertiden have været nødte til at gjøre paafaldende

Opofrelser. Da Kongen i 1678 sendte de holstenske

Landraader en Opfordring til at skaffe Penge, formo-

dentlig som et Slags Tvangslaan, svarede Konrad Re-

ventlow ham, at han vistnok gjerne vilde opfylde dette

Forlangende, men han havde allerede „employeret" en

Del af sine kontante Penge, han vilde derfor pantsætte

sine og sin Hustrus Juveler ^'^). Ja, Plessen havde

endog, efter hvad hau skriver i et Brev 1692. engageret

sig for Kongen indtil et Beløb af 100,000 Rdlr., og han

og hans hele Familie vilde derfor blive bragte til at gaa

med Tiggerposen, hvis det ikke lykkedes ham at faa

rejst et Statslaan i Holland ^'j.

Under alt dette havde Kongen imidlertid ladet

gjøre det første nødvendige Skridt til at skabe en bedre

13*
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Tilstand, nemlig at lade en Koniinission samle det nød-

vendige Materiale til at vise, hvordan Stillingen i Virke-

ligheden var. Den skulde tillige foreslaa, hvorledes Un-

dersaatterne kunde lettes og Udgifterne formindskes, og

den sammensattes af Konrad Keventlow. A. L. Knuth.

Brandt, Moth, Jessen, Harhoe, N. Benzon og Etatsraad

Elers. Den begyndte sine Møder 29de Oktol er 1690.

Medens de Forslag, den gjorde til Indskrænkning af

Udgiiterne. kun have underordnet Interesse, faar man
ved dens Arbejder et klart Blik over Stillingen. Man
ser af en Betænkning af 10de Febr. 1691, at de faste

og stuaende Indtægter i hele Staten beløbe sig til

1,702.354 Rdl. *). at Udgifterne til Land- og Søetaten

udgjorde 1,461,361 Rdl. og at det, der gik med til Hof-

og Civiletaten, kunde regnes til 557,234 Rdl., men at

hertil endnu maatte lægges extraordinære Udgifter til

Militæretaterne, nemHg 3h0.912 Rdlr. Saa var der

endehg (jjælden. der kunde sættes til 3,283,131 Rdlr.

foruden 157,740 Rdlr. i Livrenter, en Pengesum, som

man havde faaet rejst i Holland, men maatte give 12 pCt.

af. Det er. naar man ser paa disse Talstørrelser, i og

for sig ikke (jjældens Masse, der synes ængstende, men
dels det betydelige Underskud, der maatte fremkomme,

idet Udgifterne saa stærkt overstege Indtægterne, dels

selve Gjældens trykkende, nærgaaende Natur, da den

for en stor Del bestod i ubetalte Gager o. a. 1. ^'^j. Vilde

det f. Ex. være muligt i Længden at holde Hær og

Flaade sammen, naar man ikke kunde udrede, hvad man
her skyldte? En egenhændig Optegnelse af Kongen vi-

ser, at det 1691 var nødvendigt at rejse 1,882,048 Rdlr.

for at betale Militæretaterne, og saa vilde man endda

fattes et helt Aars Gage til Hæren i Danmark og Norge.

To Aar efter indberettede de Deputerede for Søetaten.

at Officerer og Mandskab vare i stor Nød, fordi de ikke

*) Heri er ikke medreguet, hvad der gik i Kongens Chatol-

kasse, som Øresundstolden og den nordenfjeldske Told.
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havde' faaet deres Tilgodehavende, og at Leverandører

støde i Fare for ,.total Ruin", hvis de ikke tik. hvad de

havde Krav paa, Gjælden beløb sig med Hensyn til

Søetaten for de tre sidste Aar i det hele til ikke min-

dre end 432,601 Rdlr. ^s).

Som Stillingen var i de første Aar efter 1690, saa-

ledes vedblev den at være henimod Kristian V's Død.

for saavidt der stadig var et anseligt Underskud hvert

Aar. Budgetter og Regnskaber stadfæste, hvad vi havde

Indtryk af ved den ringe Kredit, som det var klart,

Staten havde 1696. Et Budget for 1697 fremviser et

Underskud af 569,700 Rdlr., et for 1698 en samlet Ind-

tægt paa 1,729.316 Rdlr. og en Udgift paa 2,321.640

Rdlr., altsaa et Underskud paa 592.324 Rdlr. ^o) Men
trods det synes det dog, at Finansvæsenet har vundet

betydelig ved Plessens Styrelse. Der maa være kommet
en meget bedre Orden. Den Tradition, der har været

derom, stadfæstes fuldstændig ved et samtidigt Vidnes-

byrd, som naar Hugo Lente 1695 skriver til sin Broder,

at Plessen havde skabt en saa god Orden i Kammerets
Sager, at alle de, der havde laant Staten Penge, fik

deres Renter i rette Tid, det var en JNøjagtighed, som
havde overrasket mange Mennesker. Den samme Orden
fandtes ogsaa ved de Pengesummer, der vare bestemte

til Flaadens og Hærens Underhold *^). Som vi senere

skulle se, var Landets Skattebyrde ogsaa en Del lettet

i det aller meste af den Tid, i hvilken Plessen var Mi-

nister. Dengang Kristian V døde, viste det sig, at af

de Summer, som Regeringen havde laant under Frede-

rik III og Kristian V, og af, hvad der skyldtes fra den
Tid for modtagne Leverancer o. a. 1,, var der endnu
ubetalt 1,515.874 Rdlr. Deriblandt kunde den uden-

landske Gjæld ikke regnes højere end til 302,385 Rdlr.

For øvrigt bestod Gjælden mest i Laan, som under for-

skjelhge Former vare gjorte hos enkelte Mænd eller

Kvinder. En Fr. Werdelmans Enke opføres som ha-

vende tilgode for Hoffordring fra Frederik IIPs og
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Kristian V's Tider 73,305 Rdlr. Men til denne Gjæld

maa aldeles sikkert føjes de store Tilgodehavender, som
Embedsmænd og Officerer havde i Lønninger, der ikke

endnu vare blevne udbetalte dem, og man kan temmelig

rolig regne, at de samlede Fordringer til Statskassen

dengang havde løbet op til mellem 2,000,000 og 2,500,000

Rdlr. ^-). ja maaske en Del højere.

Frederik IV maatte strax begynde sin Regering

med at laane store Summer, indtil ca. 1,200,000 Rdlr.,

for at kunne føre den Krig, der endte saa hurtig og

saa lidet heldig ved Freden i Traventhai. Selv om der

derefter kom Fred i omtrent 9 Aar, var det svært at

oparbejde den finansielle Stilling. Statens Kreditorer

havde tidt ondt ved at faa. hvad der skyldtes dem.

Præster, der 1678 vare blevne tvungne til at laane Sta-

ten Penge, havde endnu 1706 ikke faaet deres Til-

godehavende udbetalt. Først i Aaret 1708 tik en Mand
4000 Rdlr. udbetalt af Statskassen jnia Grund af en

Fordring, der gik tilbage til 1675. I det samme Aar

blev det som en ren Naadehandling bevilget Arvingerne

efter en Hofsukkerbager, at „de i Betragtning af deres

Fattigdom og Afkald paa Renterne maa faa deres For-

dring betalt med 5000 Rdlr. mod fuldkommen Revers."

Det ser næsten ud. som om det ingenlunde er hele den

virkelige Gjældspost. der er bleven udbetalt. Aldeles

klart var dette Tilfældet ved Afgjørelsen af en jødisk

Juvelers Tilgodehavende. Denne Mand mente i Kratt

af gamle Fordringer, der skrev sig allerede fra 1667

og 1668, at der tilkom ham 15.371 Rdlr., og der blev

ej heller fra Regeringens Side gjort nogen Indvending

imod hans Beregning; men det blev ham dog betydet,

at ,,han ligesaa vel som andre" maatte slaa af paa sin

Fordring. Alle hans Indsigelser, al hans Pukken paa.

hvad der var hans Ret, hjalp ham intet. Slige gamle

Fordringer, mente Frederik IV, kunde under de davæ-

rende Konjunkturer ikke kræves betalte uden et ansehgt

I
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Afdrag*^). Omsider slog han da af til 7000 Rdl.; men

Kongen stod last paa, at mere end 5000 Rdlr. fik han

ikke.

Men hvorledes det end er gaaet med slige gamle

Gjældsfordringer, saa skete der en stor Fremgang i Stillin-

gen i Løbet af de 8 til 9 Fredsaar efter 1700. Den 31.

December 1708 ejede Staten i Kassebeholdning og ude-

staaende Fordringer 2,653,928 Rdlr. 391 (>, medens Gjæl-

den var bragt ned til 584,557 Rdlr. 20 (?, og endnu den

31. December 1709 kunde trods Rustningernes Begyndelse

Status opgjøres saaledes, at Gjælden kun var 59VJ,147

Rdlr. 82^ /.^, ogatdervar Aktiver til et Beløb af 2,648,338

Rdlr. 64 [,^. Selv om der iblandt disse var Restancer

paa 330,930 Rdlr, 85 (?. af hvilke en Del maaske aldrig

kom ind, og der ogsaa var meget usikre Poster iblandt

de udestaaeude Fordringer, som udgjorde 785,855 Rdlr.

37 P, saa havde man dog i Kassen 1,531.522 Rdlr.

37^ P. altsaa en Million mere end Gjældens Beløb *^).

Det maatte' kaldes et gunstigt Forhold. Uheldigvis var

det forbi med det samme. Den store nordiske Krig

bragte Udgifterne til efter en hidtil ukjendt Maalestok

at vælte ind over Regeringen. Den 31. December 1712

opføres i Statsregnskabet „Kongens Gjæld, vis og uvis,

saavidt her er bekjendt«, til 3.589,108 Rdlr. 24 P, den

31te December 1718 sættes den, for saa vidt den be-

stod i Forstrækninger og optagne Kapitaler, i Fina ns-

hovedbogen til 4,130,820 Rdlr. 89 P, den 31te December

1719, altsaa et halvt Aar før den store nordiske Krigs

Slutning, naaede den 4,183,537 Rdl. 69^ P. Men hertil

maa endnu føjes, at Statskassen med Hensyn til Apa-

nager, Hof- og civile Embedsmænds Gager samt for-

skjelhge Leverancer skyldte ikke mindre end 1,025,570

Rigsdaler, 8 P; ved Landetaten opføres Statens Gjæld

for Gager, Leverancer o. s. v. samtidig til 3,827,020 Rdlr.

18 '^ og for Søetatens Vedkommende angives den til at

være 2,288,881 Rigsdaler. 70 P. En Del af disse

kolossale Restancesummer ved Hær og Flaade var
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vistnok kun nominel, thi de vare berejinerle ved Sani-

menlægninj? af. hvad der reglementsniæssijx skulde være

udbetalt de enkelte Afdelinger i Aarenes Løb. men ikke

var udbetalt. Der maatte da i Virkeligheden fraregnes,

hvad der al Lønninger ikke var kommet til Betaling

som en Følge af. at der havde været vakante Numre i

Afdelingerne, fremdeles, hvad der var oppebaaret ,.?'//

natura", samt forskjellige andre mindre Poster*^). Men
endda bliver det store Summer, som skyldtes af Stats-

kassen. Der var høje Officerer, som kunde gjøre betyde-

lige Fordringer, fordi deres Gage ikke var bleven ud-

betalt. Saaledes havde af den Grund Feltmarschal

Wedel 31te December 1718 Krav paa ikke mindre end

74.726 Rdlr.. General Dewitz skyldtes der .31te Decem-

ber 1719 23,122 Rdlr., General Levetzau 13.741 Rdl..

General Scholten 7.823 Kdl. U. Kr. Gyldenløves Bo
24.697 Kr. 70 P. Admiral .Tudichær 7.111 Kdlr. og saa-

ledes fremdeles *''').

Tænker man paa. hvor kolossalt i vor Tid Stats-

bjælden forøges blot ved en kortvarig Krig. kan man
vist nok ikke andet end i højeste Grad forbavses over.

at den ikke var voxet ganske anderledes ved Kristian

V's og Frederik 1V\ Krige. Naar vi fremdeles paa den

ene Side huske, hvor overordentlig store Stykker af

Krongodset Enevælden i sin første Tid havde maattet

skille sig ved. ojr vi dermed sammenstille, at dette Gods

1708 lor Danmarks særlige \'edkommende naaede et Om-
fang af 101.000 Tdr. Hartkorn*") og i den følgende

Tid endda blev noget forøget ved det indløste Relui-

tionsgods"*^).' er der al Sandsynlighed for. at det er lyk-

kets Regeringen i den senere Del af Kristian V's Tid

og under Frederik IV at faa indvundet en stor Del af

det tidligere tabte eller Vederlag derfor og altsaa for

saa vidt at forøge Aktiverne. Det maa ogsaa ved

Spørgsmaalet om den finansielle Status Xytaar 1720 ta-

ges med i Beregning, at Statskassen havde store ude-

staaende Fordringer i Skatterestancer. Disse løb 31te

I



Finansnød under Frederik IV. 201

December 1719 op til 2.915.957 Rdlr.. og dertil kom nogle

andre Krav. hvis Beløb var 256,890 Rdlr. Men uhel-

digvis vare disse Fordringer for en stor Del umulige at

inddrive, og det kommer, naar man taler om det mere

eller mindre trykkende ved en Stats finansielle Stilling

ingenlunde an paa Gjældens Størrelse alene, men først

og fremmest paa Forholdet imellem den og Landets

Hjælpekilder, samt paa. af hvad Natur den er.

At Stillingen virkelig var i høj Grad uheldig, vidne

saadanne Kjendsgjerninger om, som at Frederik IV var

nødt til stærkt at lade Flaadens Materiel forfalde i

Slutningen af den store nordiske Krig, at Soldaterne

rømmede i Mængde, fordi de ikke fik deres Sold udbe-

talt, og at Regeringen gjentagne Gange var bange for

Mytteri af Matroserne. Dette var intet Under, naar

selve Admiralitetet lejlighedsvis gav følgende hjærte-

skjærende Skildring af Matrosfamiliernes Nød. „De
stripper", siger det i en Indstilling til Kongen (.5. Juli

1718), „Gaderne omkring Troppevis, raabende om Penge

og Brød til at stille deres og deres usle Børns Hunger
og Tørst", . . „og ikke beder om deres, men det, de skal

opholde deres Børns Liv med . . . Nøden har nu saa-

ledes taget Overhaand iblandt dem. at man omsider maa
frygte for en eller anden desperat Accidenser" •^^). Det

passer kun altfor godt hertil, at mange Smaaborgere

1718 og 1720 bittert klagede over den Nød. de led som
en Følge af, at de havde maattet give de indkvarterede

Matroser Kredit imod Anvisning paa deres Hyre, uden

at denne nogensinde var bleven udbetalt, de fleste af

dem vare nu ved at blive ruinerede paa Grund af den

Gjæld, de derved vare komne i til Bryggere og Bagere ^^).

Atter her møde vi dette særlig uheldige ved Statens fi-

nansielle Vanskeligheder, at den stod i Gjæld storhold

til en Mangfoldighed af Mennesker, der vare lidet vel-

staaende og haardt følte Savnet af, hvad Staten skyldte

dem. Af Regnskabet fra 1721 ser man f. Ex., at der
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skyldtes Haandværksfolket og Holmens Kompagni
103,000 Rdlr. og at en Post, der kaldes „de kasserede

Matrosers Maaneds Gager eller Restsedlers samt Kost-

penges Afbetaling, item deres Kreditorers samt Enkers

og Arvingers Fordringer", beløb sig til 779,646 lldlr.

32 P. Hvilket Indtryk giver det ikke af, at det er gaaet

haardt ud over en Mangfoldighed af Smaafolk ^')I
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Skattetrykket — Tvangslaan.

JJet følger af sig selv, at Regeringen under finan-

sielle Forhold af en saa betænkelig Karakter har maat-

tet lade det være en Hovedopgave for sig at skaffe nye

Indtægter. Der maatte dobbelt trænges til dem. jo mere

det under Frederik III og i Kristian Vs første Rege-

ringsaar var gaaet tilbage med Krongodset. Selve det,

man havde beholdt, indbragte paa Grund af de slette

Landboforhold dengang kun lidet.

Under de mangfoldige større eller mindre Bryd-

ninger, der give Europas politiske Historie i Slutnin-

gen af 17de og i Begyndelsen af 18de Aarhundrede

dens Præg. blev der jævnhg sluttet Alliancer imellem

den dansk-norske Stat og andre Magter. Intet var i

hine Tider almindeligere ved slige Traktater mellem

større og mindre Magter, end at de sidste modtoge Sub-

sidier af den større Stat, som de stillede sig i et nøj-

ere Forhold til. Men for saa vidt dette hang sammen

med Tilsagn om en aktiv Deltagelse i Krigene, kunde

saadanne Subsidier kun tjene til at lette selve Trykket

af Krigen, og denne Lettelse betød kun lidet i Sam-

menligning med de Udgifter, som Krigsførelsen

havde i Følge, især naar Subsidierne slet ikke bleve ud-



204 Niende Kapitel.

hetalte. Spaniens UofterretlpligLed i saa Henseende er

bekjendt. Anderledes naar Subsidierne bleve udbetalte

i Fredstid, saaledes som det blev fastsat ved flere Trak-

tater, Danniark-jSorfie sluttede med Frankrig (16. Novbr.

]683 og 27. .Marts 1691) og med England og Holland

(3. I)ec. 1696); men de Summer, der kom ind ad disse

Veje. forsloge i Virkeligheden hun lidet. En Ijettelse i

finansiel Henseende af virkelig Betydning maatte det

give. da Regeringen, i Kristian V's Tid lod 7000

Mand af Hæren i Danmark gaa i engelsk Sold under

Vilhelm lIFs Krige, først med Irlænderne og bag

efter med Frankrig (fra 1689 til 1697). ligesom der

blev sendt den tyske Kejser 2.400 Mand i et Par

Aar. P'oruden at politiske Hensyn have virket væ-

sentlig med til disse Aftaler ^). havde det sin Nytte at

faa slige Trop])er underholdte saa længe af andre Afag-

ter, samtidig med at særlig den Uddannelse. Ofhcers-

korpset fik derved, senere kunde være til Gavn for Sta-

ten. Frederik IV fulgte Faderens Exempel i endnu

større Omfang, da han under den spanske Arvefølge-

krig 1701 overlod den tyske Kejser 8000 Mand og Eng-

laud og Holland 12,000 Mand af den danske Hær. Men
han vandt derved desuden et Vederlag i Penge. Ikke

blot maatte Kejseren forpligte sig paa ny til at betale

1 Million Rdlr., som han skyldte Danmark-Xorge fra

Krigen 1675— 1679; men Holland og England skulde

udrede 300,000 Ildlr. om Aaret. Andreas Hojer frem-

hæver i sit Værk over Frederik IV's Historie, at der un-

der Krigen paa den Maade kom 44 Million Rigsdaler

i Statskassen. Ingen kan nu læse om den- Slags Over-

enskomster uden at føle sig ubehagelig berørt. Delta-

^^else i en Krig er uforsvarlig, hvor det ikke gjælder

Statens egne dyrebareste Interesser, og at overlade en

anden Magt Tropper for at faa dem underholdte elier

endog for at faa Penge for dem er uværdigt. Men Da-

liden saa underledes paa sligt end vi. og de Troppeaf-

delinger. der sendtes i fremmed Krigstjeneste, vare ikke
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udskrevne Soldater, men hvervede, altsaa ikke Mænd,
der vare blevne Soldater, fordi de skulde opfylde en

Pligt imod Fædrelandet, men fordi de vilde tjene deres

Brød paa den Maade. De stillede sig derved i Virke-

ligheden til dens Raadighed, der hvervede dem, han

havde efter de dengang gjældende Meninger utvivlsomt

Ret til at bruge dem i Krig, hvor han vilde. Største-

delen af disse Soldater var desuden Udlændinger, der,

naar de ikke vare blevne hvervede af den dansk-norske

Regering, havde solgt sig til en af de krigførende Magter.

Ikke faa bleve hvervede ligefrem for at marschere til

Krigsskuepladsen. Imidlertid hæfter der, selv naar vi

tage Hensyn til alt dette, i det mindste ved Frederik IV's

Overenskomst noget af en Menneskehandel. De Penge,

der indkom derved, have sikkert havt deres Betydning;

men de forsloge ikke til meie end til at hjælpe Staten

af med det meste af dens gamle Gjæld. Det var ikke

lykkets at opsamle Pengekræfter, der kunde gjøre det

muligt blot en kort Tid med nogenlunde Lethed at

bære den store nordiske Krig, da Kongen kastede Staten

ind i denne. Endnu mindre kunde selvfølgelig det hjælpe

stort, som han tjente ved Salg af Rang, Embeder
eller af Statens Kirker. Der var for ham saa lidt som
tidhgere for hans Fader andre Veje at gaa for at faa

Bugt med Vanskelighederne end at paalægge Skatter og

gjøre Laan.

Iblandt de lidet lyse Sider ved B'orholdene her hjemme,

som de tremmede Diplomater fra Slutningen af 17. Aar-

hundrede stærkt fremhæve i deres Depescher, spiller

Skattetrykket en fremragende Rolle. De skildre det som
overordentlig stort. Naturligvis ere Udmalingerne deraf

desto stærkere, jo mindre velsindede Depeschernes Affat-

tere vare imod den dansk-norske Regering. Vi kunne

derfor paa Forhaand vide, at de svenske Statsafsendinge

have brugt skarpe Udtyk derom; men videst t^aar dog

^lolesworth. Han mener, at Skatterne selv i Fredstid

vare tre Gange saa haarde som i England, han kalder
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en Fortsættelse af det Skattesystem, der fulgtes, for

umulig og gaar saa vidt, at han paastaar. Landets Be-

folkning havde mere Grund til at ønske at blive erobret

end til at forsvare sit Land. fordi den sandsynligvis

vilde vinde ved at komme under et fremmed Herredømme.

Værre vilde den i det mindste ikke kunne faa det ^).

For slet ikke at tale om det i andre Henseender karak-

teristiske ved denne Opfattelse af, hvad der bringer et

Folk til at forsvare sit Land, saa vide vi, at Molesworth

holder af at male med en fed Pensel. Det skulde vise

sig, at den dansk-norske 8tat havde Kræfter til at gjen-

nemgaa endnu sværere Tider under den store nordiske

Krig. Men umaadelig tyngende var ganske sikkert det

Skattetryk, som hvilede paa P'olket i Tiden efter Souve-

rænetetens Indførelse.

Saa udpint som Danmark var efter Svenskekrigens

Ophør 1660, maatte det i adskillige Aar næsten være

umuligt at skaffe en hvilkensomhelst Skat til Veje i dette

Rige, og paa den anden Side vare Skatter nødvendige.

Kæppe var den første saadanne under Enevælden, den

saakaldte Konsumtionsafgift, bleven paabudt (18 Novbr.

1660). førend der strømmede en Række Klager ind fra

alle Sider. Kongen kom i stærk Bevægelse derved og

gav Statskollegiet Befaling til at undersøge, om der ikke

kunde tindes „et andet praktikabelt og lideligere Paalæg,

medens man suspenderede Konsumtionen" ^). Men dette

holdt Kollegiet for umuligt, og det blev staaende ved at

foreslaa nogle Ændringer, der kunde bringe „den fattige

gemene Mand" nogen Lettelse. Kollegiet havde utvivl-

somt Ret*); enhver Skat vilde fremkalde hjærteskjærende

Klager. Undertiden førte Fortvivlelsesudbrudene til

Lettelser; men det kunde ogsaa hænde, at Svaret blev

lidet trøstende, nemlig „at de, som vare bedst ved Magt.

maatte hjælpe og udrede for det, som kunde være øde

og forarmet" . men der maatte intet afgaa i ,. vores

Indtægter". Med andre Ord, Skatterne kom til med dob-
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belt Vægt at tynge paa dem , der endnu ikke vare helt

ødelagte. Haard Exekution rammede dem, naar de

ikke i rette Tid udredede, hvad der var jiaalagt dem ^).

Værst saa det vistnok ud i de første Aar efter Krigen

;

men de fremmede Diplomaters Meddelelser om , hvor

stærkt Trykket føltes i Slutningen af Frederik III's Re-

gering, faa fuld Stadfæstelse, naar Forfatteren til „Fyrstelig

Tankering" ved Kristian V's Tronbestigelse beder ham
„naadigst værdiges de udi sidste Krig hugne og endnu

ulægte Saar med Mildskabs Olie uden videre Ophold at

forlindre, efterdi Landet var med langt højere Kontribu-

tioner belagt end nogen Tid tilforn i Rigets bedste Flor

og der foruden betynget med adskillige usædvanlige og i

disse Riger uhørlige Udgifter'' '^). Det skulde imidlertid

komme til at gaa ganske anderledes.

Efter at man tidligere , i det mindste ikke i den

nærmeste Tid før Enevældens Indførelse, havde kjendt

faste Skatter paa Hartkornet i Danmark, indførte Fre-

derik in som souveræn Konge de første saadanne. Den
ældste var Matrikelskatten, der skulde bruges til Under-

hold af Hæren, saa kom Oxe- og Flæskeskatten, som
først blev paalagt i Anledning af Udrustningerne 1666.

da der ventedes Krig med England. Matrikelskatten fik

under Kristian V nogle Udvidelser, blandt andet derved,

at Rostjenesten ophævedes og afløstes af en x^fgift paa

1 ^ pr. Td. Hartkorn. Dertil kom strax i Kristian V's

første Regeringsaar Ydelser in natura til Underhold af

Rytteri, i Stedet for hvilke der senere traadte en bestemt

Pengeafgift. Disse tre Skatter bleve 1692 slaaede sam-

men i en enkelt Skat, der stedse siden har hvilet paa

Hartkornet og paa denne Tid udgjorde 1 Rdlr. b ^ 4: fi

af hver Tønde Hartkorn*). Frederik III indførte end-

*) Her tænkes ved Tønde Hartkorn kun paa Ager og Engs Hart-

korn som det vigtigste. Ved Siden deraf var der ogsaa

Tønder Hartkorn Skov- og Mølleskyld samt Konge- og Kirke-

tiende Hartkorn, hvoraf der betaltes mindre Skat. Det vil
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videre en suakaldet Kornskat. der el'terhaanden ordnedes

saaledes, at hver Tønde Hartkorn kom til at udrede

1 Kdlr. 12 ji enten i Korn eller Isenge. Det er disse

4 Skatter, der den Dag idag danne Hovedgrundlaget for

den Skat, som gaar under Navn at Gammelskatten. Den
samlede Sum af dem i Slutningen al" 17. Aarli.. 3 Rdlr.,

var utvivlsomt forholdsvis langt højere, end Gammelskatten

har været i dette Aarhundrede, og selv om der nu til

Vederlag hviler adskillige andre Udgifter paa Hartkornet,

hvorom man dengang ingen Anelse havde . saa maa de

ordinære direkte Skatter ude paa Landet i hin Tid have

været en ulige værre Byrde end nu til Dags*).

For Byernes Vedkommende i Danmark blev Matrikel-

skatten 1682 atløst med en Grundskat"), idet der dog

desuden skulde udredes 1 Kdlr. aarlig af hver Tønde

Hartkorn „Ager, Eng og Haver, som ikke hos Gaardene

erindres, at for disse Skatter vare de komplette Godsers

Hovedgaardstaxter fritagne (Første Del S. 156 ff.)

*) Ifølge Oplysninger, jeg har faaet om Skatter og Afgifter til

Stat og Kommune i vor Tid, ville de for et Jordbrug i Nær-

heden af Sjælland paa c. 7 Tønder Hartkorn udgjøre c. 323Kr.

om Aaret, nemlig Gammelskat (164 Kr.), Land- ogLigniugs-

skat (26 Kr. 16 Øre), Amtsfondsbidrag (132 Kr. .52 Øre), og

desuden 210 Kr. i Kommuneskat, altsaa c 533 Kr. i det hele

eller c. 7H Kr. 10 Øre pr. Tønde Hartkorn. Dette er til-

syneladende en langt større Byrde end de 3 Kdlr. i Slutn.

af 17. Aarh., da man i Almindelighed ikke vil regne 1 Rdlr,

dengang for mere end højst 10 Kr. i vore Dage; men huske

vi paa, at en Tønde Hartkorn utrit Jordegods i hin Tid ikke

kunde sættes højere end til 40 Rdlr., medens en Tønde Hart-

korn sjællandsk Jord maa regnes nu for mindst at svare

til 6---70<X) Kr., vil Resultatet blive, at Gammelskatten den-

gang var c. Vi 8 af lieie Værdien for en Tønde Hartkorn, og

at samtlige Skatter derimod nu ikke blive mere end c. Vss

deraf; med andre Ord, der udrededes dengang i Forhold til

Jordens Værdi 6—7 Gange mere Skat af den end nu. Og
saa kom hertil Vejarbejder, Kjørsler ved Kongerejser o. s. v.

og desuden de S. 133 omtalte Skatter, Familie- og Folke-

skatten.

I
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ligger og dermed ere inkorporerede"^). Grundskatten

blev senere afskaffet (1694) , for at Skattetrykket noget

kunde lettes for Kjøbstæderne^). Men hertil kom den

meget vigtige Konsumtionsskat, der havde fremkaldt saa

hede Kampe paa Rigsdagen 1660 og derefter første

Gang blev paalagt ved Forordningen af 18. November

1660 ^^). Den omordnedes siden i forskjelhge Stykker.

Hovedforordningerne om den ere af 22. November 1671,

1. Febr. 1672 og 31. December 1700. Ifølge disse For-

ordninger bestod Konsumtionsskatten i Byerne af en

Afgift, der hvilede paa en Mængde Varer, som tilførtes

disse og forbrugtes i dem, fremdeles af en Formalings-

afgift samt af en Skat paa alle Kreaturer, der holdtes i

Byerne.

Men Forordningerne om Konsumtionen omfattede

tilhge en saakaldet Familieskat. som særlig vedrørte Lan-

det, hvor den skulde træde i Stedet for Konsumtions-

skatten. Den var, saaledes som den blev paabudt 1672,

en Personskat (Kopskat), der skulde udredes for alle Med-

lemmer af enhver Husstand, som ikke hørte til Bonde-

standen. Dog vare Børn under 15 Aar fritagne. Den
var ingenlunde ens for alle, men beregnedes efter et

vist Hensyn til formentlig større eller mindre Indtægt.

Saaledes maatte en Amtmand eller Sædegaardsejer

udrede 2 Slettedaler aarlig for enhver, der hørte til

hans Husstand, blot med Undtagelse af, at der for en

Røgter og en Tærsker skulde betales én Slettedaler *j;

Kapellaner, Sædedegne, Herreds- og Birkefogder maatte

udrede en Slettedaler for hver Person. Dette Grund-

princip bevaredes stedse; men for øvrigt skete der en

Del Ændringer, paa den ene Side Nedsættelse i

Posterne for de daarligere stillede, paa den anden Side

Udvidelser, saa at Skatten kom til at omfatte flere. Helt

fritagne bleve efter 1700 kun dels Grever og Friherrer.

*) En Slettedaler eller Krone var lig to Tredjedele af en Rigs-

daler.

Daumark-Norge ICCO—1720. II. 14
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dels Husmænd med en vis liden Jordlod eller slet ingen

Jord^'). Som en ny mindre Afgift sluttede sig hertil

en vis Afgift af enhver Stald, hvad enten der var mange
eller faa Heste i den.

Disse saa kaldte Konsumtionsforordninger indeholdt

endelig ogsaa Forskrifter om Skatter, som hvilede baade

paa By og Land i Danmark. Der skulde saaledes efter

Forordningen af 1671 allevegne betales en Folkeskat,

(1. V. s. en Afgift af alle. som gjaldt for at være i andres

'Jjeneste. og herunder regnedes ikke blot. hvad vi vilde

kalde Tjenestefolk, men ogsaa selv Amtsskrivere, Slots-

fogder og Ridefogder paa Krongodserne. Denne Skat

var ligesom Familieskatten forskjellig efter den skatte-

pligtiges Stilling. En Amtsskriver maatte udrede 4

Rdlr. aarlig, en Kræmmerdreng 4 ^. en Karl og en

Tjenestekvinde hos Bønderne henholdsvis 2 og 1 ^. Og-

saa her skete der senere Ændringer i de enkelte Sum-

mer; men det til Grund liggende Skatteprincip blev ved

at være det samme. Et vigtigt Skattetillæg baade for

By og Land kom 1688 ^^j, da der allevegne blev paalagt

Konsumtionsafgift af Brændevin, Vin, Salt og Tobak,

hvilke Varer tidligere havde været konsumtionsfri. En
almindelig Skat var endelig den til Konsumtionsbestem-

melserne føjede Kopulationsskat, en Afgift, der skulde

udredes ved ethvert Ægteskab og var af meget forskjeUig

Størrelse, fra 50 Rdlr. for den, der var i Rangen, til

1 Rdlr. for Daglønnere. Arbejdere og Tyende i Kjøb-

stæderne. Bønder saa vel som ^latroser ved Holmen og

Soldater vare fritagne for den''). Særlig heldig stillet

var Bornholm, der i Henhold til sine Privilegier hverken

udredede Oxe- og Flæskeskat . Rytterholdspenge eller

Kornskat, saa lidt som Konsumtionsafgift. Hartkorn-

skatterne vare indskrænkede til 2 /Jl af hver Tønde Hart-

korn i .Matrikelskat; og i Stedet for Konsumtionen

ydedes kun en Maltaccise, der var saa ubetydelig, at den

bortforpagtedes 1684 for 90 Rdlr. aarlig '*). Bornhol-

I
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raerne vare endelig ogsaa fritagne for at yde Konge-

tiende.

De her for Danmarks Vedkommende nævnte Skatter,

der i Hovedsagen kunne siges at have gjældt hele det

Tidsrum, hvorom vi tale, havde ligesom selvfølgelig

Ind- og Udførselstold og en af Frederik III indført

Stempelpapirsskat deres Sidestykke i ^orge. Dog blev

Konsumtionsskatten med de til den føjede Afgifter først

indført deroppe 1680, og det som Afløsning af nogle

ældre Skatter ^^). Da der fra gammel Tid imidlertid

her var et andet Grundlag for Beskatningen end den i

Danmark gjældende Hartkornsansættelse, maatte Formen

for de almindelige Landskatters Paaligning blive uens-

artet i de tvende Riger. Man finder i iSTorge en Mængde
forskjellige Poster i Stedet for Hartkornet, som Skippund

Tunge, Bismerpund Smør, Hud. Løb Smør, Spand, Vog
Fisk o. s. V. Ogsaa i den kongelige Del af Slesvig og

Holsten var der noget tilsvarende til de danske og norske

Landskatter. Her paalignedes Skatten efter Plove i

Stedet for efter Hartkorn. Den var indtil 1675, altsaa

indtil Udbruddet af den skaanske Krig bleven bevilget

Kongen og den gottorj)ske Hertug i Forening paa Land-

dagene, og den havde hidtil baaret Navn af Defensions-

skatten. Den udgjorde aarlig 4 til 6 Rdlr. pr. Plov^^).

Da en Plov omtrent kan sættes lig 8 a 10 Tønder Hart-

korn, havde den altsaa været lavere end de tilsvarende

Skatter i de andre Dele af Staten, og hertil kom, at der

ingen Konsumtionsskat udrededes i Hertugdømmerne.

Vare disse ordinære Skatter i og for sig en følelig

Byrde, saa kom dertil en Bække andre, fremkaldte ved

særlige Forhold. Saaledes blev Prinsessestyr paalagt,

naar en Kongedatter blev bortgiftet. Den rammede

overvejende de højere og bedre stillede i Staten, og den

forekom heldigvis saa sjælden, at den i og for sig var

uden Betydning med Hensyn til Rigernes Velstand ; men
den var altid et i Øjebhkket føleligt Tillæg. Det samme
gjaldt om den Skat, der 1682 for at faa Penge til Ma-

14*
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trikeliorandringen blev puiilagt alt .lordegods i Danmark
uden Hensyn til. om det var privilegeret eller ikke. og

saaledes, at der skulde udredes "2.
]i. af hver Tønde Hart-

korn'^). Ogsaa blev der udskrevet en Afgift til Under-

hold af den Koniitr. som havde med Lovrevisionsarbejderne

at gjøre '^). Til disse Paalæg sluttede sig flere Gange

Kxtraskatter, for at Forsvarsvæsenet kunde holdes i or-

dentlig Stand. Kjøbenhavn maatte f. Ex. fiere Aar efter

hverandre yde en særlig Skat til Fæstningsværkernes

Udbedring og Forøgelse *^). En Del Aar senere blev

der (1691) over hele Staten paalagt en haard ^Fortitika-

tionsskat". nærmest med det Formaal at faa llendsborg

befæstet-^), og i 1704 udskreves der i Danmark en

svær j.Munderingsskat" til Anskaffelser af Uniformer for

den faa Aar i Forvejen oprettede Landmilits ^^). Af
ejendommelig Natur var endelig en Skat. som i Anled-

ning af, hvad Frederikshald havde lidt under sit helte-

modige Forsvar 1716. blev paalagt baade Kjøbstæder og

Jordegods (ogsaa Hovedgaardstaxterne medindbefattede).

saavel i Danmark som i Norge ^-).

Men særhg fremkaldte Krigsforholdene det ene

Extrapaalæg efter det andet, som sammenlagte og føjede

til de stadig vedvarende Skatter skabte et Tryk af den

alvorligste Natur. En Del af disse Paalæg vare Natural-

ydelser, som naar der i Anledning af Flaadens Udrust-

ning 1668 blev paalagt Kjøbstæderne at yde et vist

Kvantum Salt-'' t. eller naar der baade under den skaanske

og den store nordiske Krig den ene Gang efter den

anden bier udskrevet betydelige Leverancer af Havre.

Hø og Halm -
') . i et enkelt Tilfælde vistnok imod en

bestemt, men aldeles utilstrækkelig Betaling ^^). I Aaret

1715 blev der i Stedet for Leverancerne paabudt en Skat

paa 12 p af hver Tønde uprivilegeret Hartkorn i Dan-

mark^*'). Det paalagdes fremdeles under begge disse

Krige Ejerne af de for de almindelige Hartkornskatter

fritagne Hovedgaardstaxter ligesom ogsaa Præster, For-

pagtere og Herredsfogder. ja undertiden endog Degne
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at yde Dragon-, Rytter- (d. v. s, Kyrasser-) og Artilleri-

heste samt Kudske eller at give Tilskud dertil. Dog
kunde i Stedet derfor ogsaa træde en Skat til Anskaffelse

af Artilleriheste, hvilken en stor Del Samfundslag lige ned

til Daglejerne maatte udrede. Selve Sædegaardsejerne

bleve (1711) fritagne for den, da de samtidig bleve satte

til at betale en for mange af dem anselig Skat. bestemt

til at hverve Skytter for^^). Det var i det hele natur-

ligvis under Form af Skatter i Penge, at de fleste Paa-

læg bleve udskrevne, som Krige og Udrustninger gjorde

nødvendige. De vare af meget forskjellig Slags, som

naar Byerne udredede Baadsmandsskat i Stedet for at

stille Baadsmænd (d. v. s. Matroser), Lasteskat som Til-

skud til, at der kunde skaffes Transportskibe til Veje,

eller Skat til „Trompetere og Bartskjærkister" samt for

Norges Vedkommende en Skjærbaadsskat^^), eller naar

der 1674 og flere Aar derefter baade i Danmark og i

Norge blev paabudt den saa kaldte Kobberskat til at

faa Flaaden udrustet ^^); det var dels en Skat paa Jorde-

godset, dels en Personskat-^").

Oven i Kjøbet var det ikke blot i enkelte Aar, at

Folket rammedes af slige extraordinære Paalæg. Der

var ogsaa Krigsskatter af mere almindelig Natur, som

bleve udskrevne den ene Gang efter den anden, snart

under Navn af Krigsstyr, snart betegnede som Kop-,

Kvæg-, Ildsted- eller Rentepengeskatter. Med Krigsstyr

skete Begyndelsen under den skaanske Krig i Danmark,

hvor den allerede blev paalagt for Aaret 1676^^). Den
skulde udredes saavidt muligt i Forhold til „enhvers

Evne og Formue" og betales af alle dem, der vare skatte-

pligtige efter Konsumtionsforordningen. Bønderne vare

derfor fritagne for den. Fastsættelsen af, hvor meget

der skulde ydes, skete ved Taxation af „Magistratsper-

soner og andre fornuftige Mænd af hver By og Herred

under Stiftamtmandens og Bispens Præsidium". Alle

skattepligtige deltes i et vist Antal Klasser, af hvilke

Skatten betaltes efter en stigende Skala. Hver den, der
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ikke udredede den ham paalignede Skat inden tre Uger

efter de dertil fastsatte Terminer, var hjemfalden til

militær Exekution ^^). Denne Skat fornyedes for de tre

følgende Aar, ligesom et ganske tilsvarende Paalæg i disse

4 Aar maatte udredes af Norge. Men hertil føjedes for

Danmarks Vedkommende i Aaret 1677 en ny Skat,

nemlig paa Ildsteder og Kvæg. Der skulde ydes 4 ^
af hvert Ildsted, idet herved ogsaa forstodes alle Skor-

stene og Kakkelovne saavel som alle Esser og Ovne. der

brugtes i Industrien; dog slap., den gemene Bonde.

Inderster og Husmænd"' med 2 ^. Samtidig hermed blev

det befalet, at der skulde udredes en Afgift af hver

Hest og hvert Stykke stort Kvæg. Ogsaa her kom Bon-

derne til at betale en Del mindre end andre ''). Det

følgende Aar blev Ildstedskatten afskaffet, men kun for

at afløses af en Kop- og lientepengeskat. Kopskatten

blev ligesom Krigsstyren sat til et forskjelligt Beløb,

idet der toges Hensyn til de formentlige Formuesvilkaar;

meu her overlod Regeringen ikke Taxationen til andre,

den fastslog selv Satserne. Alle de, der vare i Rangen,

kom til at danne den højst beskattede Klasse. Enhver

i denne skulde udrede 12Rdlr. for sig og ligesaa meget

for sin Hustru, samt sex Rigsdaler for hvert af sine Børn,

fire liigsdaler for Hofmesteren, Huslæreren og enhver

iblandt den finere Del af Tyendet, endehg to Rigsdaler

for hver af det simplere Tyende. De lavest beskattedes

Klasse bestod af Bønder. Gadehusmænd og Inderster:

Eamiliefaderen skulde her betale tre ^ for sig selv. lige-

saa meget for sin Hustru og det halve for hvert af sine

Børn over 10 Aar samt for hver af sine Tjenestefolk.

Endelig skulde der ogsaa ydes Skat af Kapitaler, der

vare satte paa Rente, nemhg 2 pCt. af hvert Hundrede

Rigsdaler, som Kapitalen bestod af^*).

Da Freden i Lund var bleven sluttet 1679, ophørte

disse Skatter i nogle Aar. hvorimod der 1680 forekom-

mer en Karosseskat, lagt paa Folk. som boede i Kjøb-

stæderne og holdt Karosser ^^). Uheldigvis varede Be-
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frieisen for Krigsskatterne ikke længere end til 11 No-

vember 1682. da der blev paalagt en halv Kop- og

Kvægskat og den kom nu ogsaa til at hvile paa Norge ^^j.

Det næste Aar gav Tyrkernes Indtrængen i Tyskland

Anledning til. at Krigsstyren atter blev paabudt. Rimelig-

vis som en Følge af de store Udgifter, som de gottorpske

Forviklinger voldte^ vedblev Kop- og Kvægskatten med
enkelte Ændringer at holde sig til 1692^^), i hvilket

Aar den opkrævedes med et meget større Beløb end

tidhgere. I 1688 sattes baade i Danmark og Norge en

Ildstedskat i Stedet for Kvægskatten paa Landet, og

saaledes vedblev det at være Tilfældet i de følgende

Aar, ligesom der paa samme Tid maatte ydes en Defen-

sionsskat ifølge Taxation af de bedre stillede Under-

saatters Formue. Den skulde i Kjøbenhavn endog ud-

redes af alle dem, der ejede 500 Rdlr. og derover ^^).

Det var Indtrykket af denne saralede Masse Skatter,

som bragte Molesworth til at give den saftige Skildring

af Skattevæsenet her hjemme, der ovenfor er omtalt.

Imidlertid var der dog i de sidste af disse Aar ind-

ført en Reform, der kunde bringe nogen, om end ikke

stor, Lettelse i Danmark, nemlig ved Matrikelforandringen

1688. Den nye Matrikelberegning førte nemlig næsten

allevegne til en Nedsættelse af Hartkornet, og idet Skat-

terne nu bleve opkrævede efter den nye Ansættelse*).

blev Skatteydelsen for de enkelte Bøndergaarde paa

*) Der er aabenbart ikke udstedt nogen Kundgjørelse om, at

dette skulde ske; men det fremgaar tydelig af den følgende

Tids Forhold. Se f. Ex. i Rentekammerets Protokol for 25

Novbr. 1712 en Indberetning af Otto Krabbe og Biskop Worm
om Tilstanden paa Sorø Skoles Grods. Det ligger ogsau

klart i en Rentekammerbetænkning af 8 Maj 1688 (Rente-

kammerets Protokol) om Resultaterne af de dengang afslut-

tede Landmaalerforretninger, idet det her fremhæves, at Jyl-

land vilde have større Fordel af den nye Matrikelberegning

end Sjælland, idet Nedsættelsen af Hartkornet der havde

været størst. Medens Matriklen af 1664 ansatte Landet til

413,824 Tønder Hartk., regnedes der efter den yngre Matrikel

kun 372,216 Tdr.
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de fleste Steder i Landet mindre end tidligere. Der-

imod fremkaldte Matrikelforandrinpjen den Ubehagelighed

for en Del Godsejere, at deres (jodser nu tik for lidet

Hartkorn til , at de kunde faa Skattefrihed for Hoved-

gaardstaxterne. De stræbte derfor af al Magt at faa

dem kompletterede. Arkiverne vidne om, med hvilken

Iver de søgte om at maatte beholde den tidligere Skatte-

frihed i Mellemtiden, indtil dette lykkedes dem. og det

blev ogsaa indrømmet dem for flere Aar.

Efter 1692 havde Befolkningen Fred for extraordi-

nære Skatter i 7 Aar. Netop i Aaret 1692 blevPlessen

stillet i Spidsen for Finanserne, og hvis man kan tro en

Beretning af den svenske Statsafsending i Kjøbenhavn,

gav han Kongen det Raad, som denne ogsaa fulgte, at

lette Skattetrykket, for at Landmændene kunde komme
til Kræfter ^'*). De gode Virkninger deraf udebleve ikke.

Hvor tunge de ordinære Skatter end vare i og for sig,

ser det ud, som om Landet havde Evne til trods dem

at arbejde sig op. Men Aaret 1699 bragte atter For-

andring. Da blev Stillingen i høj Grad kritisk overfor

Sverige og Gottorp, og med Tanken om det nødvendige

i at ruste sig, lod Kristian V paalægge en extraordinær

Skat af 1 Rdlr. paa hver Tønde Hartkorn; desuden

skulde enhver Tjenestekarl, som tjente hos Bønder, ud-

rede 2 Rdlr., medens de, der havde Tjeneste hos Folk

udenfor Bondestanden, maatte betale 2 Rdlr. 3 ^*^).

Budskabet om denne Skat var et Tordenslag for de

fattigere Landmænd ^
').

De bevægede Forhold siden den skaanske Krigs Tid

havde naturligvis ogsaa fremkaldt en Forøgelse af Skatte-

trykket i den kongelige Del af Slesvig og Holsten. Der

skete ved hin Krigs Udbrud ikke blot den Forandring med

Skatten paa Plovene, at Kongen ligesom ogsaa Hertugen

fra nu af stedse udskrev den paa egen Haand uden at

gaa til Landdagen derom; men saa længe den skaanske

Krig varede, blev den under det nye Navn ..Kontribu-

tionen" forhøjet til 6 Rigsdaler om Maaneden. Dertil
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føjedes tre til fem Tønder Sæd pr. Plov om Aaret, for-

uden at der maatte ydes en Hest hvert Aar pr. Plov og

undertiden ogsaa andre Paalæg, saaledes en Kop- og

Kvægskat i Aarene 1678 og 1679. Efter Krigen ned-

sattes „Kontributionen" betydelig, men sank dog ikke

dybere end til 18 Rigsdaler aarlig i Fredsaarene.

Under de gottorpske Forviklinger fra 1683 til 1689 maatte

der med nogle Smaasvingninger ydes fra 48 til 54 Rdlr.

aarlig for hver Plov *^). Den Forøgelse, som disse Skatter

et Par Aar fik med 6 Rdlr. pr. Plov, gjaldt som svarende

til Kop- og Kvægskatten '^'*) i Danmark, Lejlighedsvis

forekommer ogsaa Udskrivning af et vist Antal Artilleri-

heste og Kudske^^). Regeringen maa imidlertid selv

have havt det Indtryk, at Skatterne en Tid havde over-

steget Befolkningens Evne. I det mindste nedsatte den

1686 Plovantallet i Slesvig fra 10079V6 Plove til 63037.,,

og i Holsten bleve fra nu af Skatterne kun beregnede

efter 4793 Ve Plove i Stedet for tidhgere efter 6221 Vo/*').

Denne Nedsættelse fandt, hvad der dog raaaske kun er et

Tilfælde, Sted omtrent i de samme Aar. i hvilke Matrikel-

forandringen fremkaldte en Formindskelse af Hartkorn-

skatten i de fleste Dele af Danmark. •

Den Svingning tilbage til et forøget Tryk, som Kri-

stian Vs sidste Regeringsaar betegnede, var ikke forbi

med dette. Udsigterne til Krig voxede ved Frederik IV's

Tronbestigelse, og endnu inden det Aar var forløbet, i

hvilket Extraskatten paa Hartkornet var bleven paabudt,

blev der baade i Danmark og Norge udskrevet en Kop-.

Heste- og Studeskat, Rentepenge- samt Huslejeskat, der

var haardere end de tidligere af beslægtet Natur *^).

Faa Uger efter at denne Skat var bleven paalagt. ud-

talte Frederik IV^^ i en Instrux for de Deputerede i

Finanserne Haab om, at det kunde lykkes at faa Gjæl-

den formindsket; mange af Statens Kreditorer, mente

han, vilde gaa ind paa et „konsiderabelt" Afslag i deres

Krav paa Statskassen, naar de vare sikre paa at faa det

rigtig udbetalt, som blev tilbudt dem'^'^). Men foreløbig
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blev han ved Krigen i 1700 forhindret fra at kunne af-

betale Gjæld. Efter at der var sluttet Fred i Traven-

thai, var Befolkningen i det hele atter Iri for extraordi-

nære Paalæg, indtil Frederik IV 1709 sluttede sig til

Sveriges Fjender. Kun Munderingsskatten i Aaret 17(»4

dannede for Danmarks særlige Vedkommende en Und-

tagelse. Andreas Hojer har da ogsaa skildret denne

Tid som „et gyldent Sekulum". i hvilket Handelen og

den udenrigske Sejlads tog til Dag for Dag og der ikke

fattedes Penge og Afsætning*^). Men med 1710 be-

gyndte Skattetrykket for Alvor igjen. ikke blot. som

allerede tidligere antydet, ved talrige Leverancer og

Udredelser af Heste o. s. v., men ogsaa ved den ene

extraordinære Skat efter den anden. Disse vare uskyl-

digst, naar de rammede Luxus. som da der 1710 og 1711

over hele Statens Omraade blev paalagt Skat af lukkede

Vogne eller Lystbaade^ Parykker, Fontanger, franske

Sætter og Topper ^^'j. Uheldigvis gav den Slags Skatter

mere LejHghed til smaalige Eftergranskninger og vel

undertiden til Spot over Regeringen, end de indbragte

noget klækkeligt. Det kunde ej heller blive andet end

Smaasummer, der indkom, naar Staten ved at sætte Skat

paa Brug af Egetræsligkister vilde drage Gavn af Folks

Lyst til at give deres nærmeste en stadselig Jordefærd^').

Men det var saare langt fra. at Regeringen blev

staaende ved at beskatte Luxus. Selve Forordningerne

om Karosse- og Parykskatten indeholdt det Bud. at

lille, der kunde kaldes Tjenestefolk, fra Forvaltere ned

til simple Karle og Piger, skulde udrede en Sjettedel af

deres Løn i Skat; der maatte ikke undtages andre der-

fra end de Bønderkarle . som vare udskrevne til Land-

militstjenesten. Det gik ogsaa ud over andre end de

bedst stillede i Samfundet, naar en af disse Forordninger,

der gjaldt for Norge, fastsatte, at der skulde udredes

sex Skilling i Skat af hvert Par nye Sko, som forfærdigedes

i Kjøbstæderne, og tre af hvert Par paa Landet. Sam-

tidig paalagde Regeringen, at der af alle Gaarde og
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Huse i Kjøbenhavn og Kristianshavn skulde betales 3

Procent efter Grundtaxten. aabenbart en i Hovedstaden

meget omfattende Skat-^^). Men et endnu langt større

Omfang havde de egentlige Krigsskatter, der nu igjen

kom til at tynge paa Folket, ligesom de havde gjort det

under den skaanske Krig^^). Vi møde dem baade i

Danmark og Norge under de vante Kavne, snart som

„Krigsstyr", eller som den ogsaa kaldtes, fordi den be-

regnedes for hver Dag, ,. Dageskat", snart som Kop-.

Heste- og Ildstedskat samt Rentepenge- og Huslejeskat.

Ved Ordningen af dem i det enkelte skete der dog fiere

Ændringer af større eller mindre Vigtighed. Man træffer

i Norge som ejendommelige Former af Krigsskatterne

baade 1713 og 1720 en Afgift af den Trælast, der blev

skaaret paa Savene, og i det første af disse Aar tillige

en Skat paa Bjergværkerne. For Slesvigs og Holstens

Vedkommende, hvor der efter 1713 ligesaa godt krævedes

Skat af den tidligere gottorpske som af den kongehge

Del, havde Krigsstyren sit Sidestykke i en Krigs-, For-

mues- og Næringsskat, ligesom der tillige betaltes en

Kop-, Karosse- og Hesteskat. Her blev desuden ud-

skrevet aarlige store Ydelser af Korn. der formodentlig

skulde være et Sidestykke til den i Danmark gjældende

ordinære Kornskat. Endelig bleve Plovskatterne atter

betydehg forøgede baade i Aaret 1700 og efter 1714:

der blev i disse Aar betalt fra 56 til 71 Rigsdaler pr.

Plov om Aaret ''^j. Saalænge den nordiske Krig holdt

ud, varede disse forskjellige Skattepaalæg.

Skjønt der ikke kan være Tale om her nærmere at

gaa ind paa mange af Skatteforordningernes Enkeltheder,

skulle dog nogle Træk nævnes, der kunue give en Fore-

stilling om. hvor haardt et Tryk der hvilede paa den

overvejende Del af Befolkningen i de Tider, i hvilke
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Extrapaalæggene kom til. Der ligger mindre Vægt paa

Klager, som lejlighedsvis t'remkomme, naar det f. Ex.

i det mindste ved en Del af Holsten hedder, at „Kon-

trihutionen" efter Kristian V's Tronhestigelse hlev for-

højet saaledes, at det næsten var umuligt for Under-

saatterne at bære den '^). De tørre Tal vise bedst For-

holdet. Man ser saaledes, at en Præst i Nærheden af

Viborg i det første Aar af den skaanske Krig i forskjellige

Skatter og Paalæg har maattet udrede omtrent 90 lidlr.

Selv om denne Mand havde et efter Egnens Forhold

godt Kald, var det ikke i en Del af Jylland som Viborg-

egnen, at der kunde tindes store Kald, og det giver et

Begreb om, hvad en saadan Sum betyder, naar man lægger

Mærke til. at en Stiftamtmands Gage dengang var 1000

Rdlr. Den nævnte Præsts Skatter svarede altsaa til en

ellevte Del af en saa højt stillet Embedsmands Lønning.

I de følgende Aar af den skaanske Krig vare Paalæggene

vistnok betydelig mindre, men lob dog højt op, og der

blev et Par Gange gjort Exekution hos denne Præst

for Skatter ^^). Ifølge Forordningen om Kop-, Kvæg-

og Rentepengeskatten i Danmark af 3 August 1678. der

i det væsentlige vedblev at gjælde adskillige Aar senere,

vilde en Embedsmand med 200 Rdlr. aarlig Gage, naar

han var gift og havde fire Bøni . komme til at udrede

c. B3 Rdlr. om Aaret eller imellem en sjette- og en

syvende Del af hele denne Lønning. Hvis han havde

Heste og Køer, skulde han desuden yde noget for dem.

En kongelig Herreds- eller Birkefoged vilde med en Fa-

milie som den nylig nævnte komme til at udrede 11

Rdlr, og desuden af den Besætning, han havde paa den

ham tillagte Gaard, mindst 5 Rdlr. Da en saadan Gaards

Værdi af Staten selv paa den Tid ikke regnedes højere

end til en aarlig Lidtægt af 30 Rdlr., maatte han altsaa

hvert Aar ud med over det halve af, hvad der dannede

en saa væsentlig Del af hans Indtægter. Og nu maa
det erindres, at ved Siden af denne Skat var der Krigs-

styren, hvis Størrelse afhang af Taxation. men næppe
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var mindre. Tydeligere er Forholdet i Aaret 1689. da

Kopskatten blev paalagt to Gange i samme Aar. 5 Febr.

og 9 Juli. medens der ingen Krigsstyr var. Da har en

Embedsmand med 200 Rdlr. Gage og en middelstor

Familie maattet udrede mellem 66 og 70 Rdlr. ! At

det heller ikke var smaa Byrder, Leverancen af Heste

eller Betalingen af Penge i deres Sted voldte, viser

et saadant Træk. som at Præsterne i Aarhus Stift 1710

bleve taxerede til at udrede 4583 Rdlr. til Rytter-

heste eller 91 Heste å 50 Rdlr. og 33 Rdlr. Overskud = ').

Dette er endda kun de extraordinære Skatter, og saa

kom hertil de ordinære Afgifter, dels som Folkeskat.

dels enten i Form af Konsumtionsskatten eller af Fa-

milieskatten. Vistnok maa man erindre, at Embedsmænd
som de her nævnte foruden den Lønning, vi have om-

talt, tillige havde Sportler, og at altsaa Afdraget af

deres aarhge Indtægt forholdsvis bliver noget mindre;

men Sportlerne vare langt fra saa store, at dog ikke

Skatten maatte blive et overordentlig svært Tryk. Paa

samme Maade følte ogsaa Bønderne det. Da Buen alle-

rede ved de ordinære Hartkornskatter var haardt spændt

for dem. maatte Krigsskatterne, selv om de for Bøndernes

Vedkommende bleve holdte lavt, dog være et tyngende

Tillæg. Naar en Fæstebonde med Kone. 3 Børn over

10 Aar samt en Karl og en Pige kom til at betale i

Kop- og Ildstedskat 3 Rdlr. mere — altsaa i Tilfælde

af at Skatten opkrævedes 2 Gange, 6 Rdlr. -— , var det

i høj Grad føleligt. En Forvalter paa Konrad Revent-

lows jydske Godser skrev da oasaa 1685 til Greven, at

den nu paabudte hele Kop- og Kvægskat vilde „blive

meget hart for de arme Bønder", og Aaret i Forvejen

indgave samtlige Præster paa Falster en Bøn om Skatte-

lindring for deres Bønder, saaledes som Kongen havde

bevilget den til sine egne Bønder derovre. Ellers var

man udsat for, at de i deres Fortvivlelse vilde rømme
fra Gaardene, hvad de allerede havde begyndt paa. eller

rent opgive at pløje og saa^^j.
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Det er vanskeligere at danne sig en klar Forestilling

om Skattetrykket paa de næringsdrivende Borgere i

Kjøbstæderne, for hvem den vigtigste Del af de ordi-

nære Skatter bestod i Konsumtionen, der ifølge sin Natur

gjør det umuligt at beregne den Byrde, som faldt paa

den enkelte , ligesom ogsaa enhver Beregnijig af det

Tryk, Kopskatten voldte, er meget vanskelig. For Krigs-

styrets Vedkommende er man sandsynligvis gaaet ud

fra, at den skulde udgjøre 2 Procent af den Formue,

den enkelte kunde gjælde for at have, eller af den Sum,

som den Forretning, han drev, kunde antages at være

værd '^). Det bliver, som det let ses, en meget haarrl

Skat, og at den var det, vidner ogsaa en saadan Kjends-

gjerning om, som at Mariager i de 6 Aar fra 1674 til

1679 maatte yde i direkte Skat til Staten 3155 lldlr.

3 ^ 6 p , det er ikke langt fra at være en ligesaa stor

Sum som den samlede l^axationssum for alle denne

lille Byes Grunde og Bygninger i Aaret 1683; thi denne

var ikke højere end 3606 Rdir. 4 ^ ^°).

Under den store nordiske Krig bleve de extraordi-

nære Byrder om muligt endnu tungere samtidig med, at

Skatteevnen efterhaanden tog af ved den langvarige

Krig. Det er værdt at søge at danne sig en nogen-

lunde tydelig Forestilling om deres Omfang paa den Tid,

da de naaede den største Højde, nemlig i Krigens sidste

Aar. For at undgaa for stor Vidtløftighed, holde vi os

til det Billede, vi faa af de Forordninger, der særlig

vedrøre Danmark, idet vi tilføje, at de fleste af do Træk,

her anføres, ligeledes pusse paa Norge '^^) og for en Del

ogsaa paa Slesvig og Holsten. Under alle Omstændig-

heder var det fælles for samtlige Dele af Staten, at lie-

geringen allevegne anstrængte Skatteevnen næsten over

det muliges Grænser.

Paa denne Tid altsaa maatte der i forskjellige Krigs-

skatter udredes to Procent af den Formue. Folk kunde

antages at eje, enten i Kapitaler eller i Godser eller i

Forhold dertil ved Handel og Næring, dog saaledes, at
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der for Jordegodsejernes Vedkommende skulde fra-

drages en vis Del, beregnet efter Hartkornet-^); frem-

deles kom de Embedsmænd, der havde mere end 100

Rdlr. i aarlig Indtægt, til at udrede 20 Procent deraf,

hvis de levede i Kjøbenhavn, og 30 Procent, hvis de

boede udenfor denne B\^% idet dog de Gejstlige, som

havde under 200 Ptdlr. Indtægt, slap med 10 Procent.

Bønderne skulde udrede 3 Mark af hver Tønde Hart-

korn, Hertil maa saa. ikke blot lægges Luxusskat af

Karosser og bræmmede eller broderede Klæder, Kon-

sumtionsforhøjelse paa Vin og Brændevin, en vis Afgift

af Spillekort og for Kjøbenhavns Vedkommende en Skat

paa alt ,01, der bryggedes, men endelig ogsaa en meget

haard Kopskat. Under Kristian V, paa en Tid, da

Rangforordningen endnu kun omfattede et forholdsvis

mindre Antal Personer, havde Regeringen fulgt det be-

synderlige Princip at lade Kopskatten blive udredet med

samme Beløb af alle, der hørte til Rangen, og disse

maatte samtlige betale ikke Hdt mere end alle andre.

Der var for saavidt noget af en Rangskat ved den. Men
snart blev dog det meningsløse i denne Skats Fordeling

erkjendt. og der skjælnedes senere imellem flere og flere

Afdelinger, indtil Skatteforordningen 1717 fastsatte en

særegen Skat for hver af Rangforordningens ni Klasser.

Denne Kopskat var under den store nordiske Krig ble-

ven betydelig forhøjet i Sammenligning med, hvad den

havde været tidligere. En Familie, der hørte til første

Klasse af Rangforordningen og bestod af Mand, Hustru

og tre Børn eller derover, skulde i Kopskat udrede mindst

265 Rdlr., en Famihe i niende Klasse 66 Rdlr. TilHge

holdt Regeringen det for nødvendigt at lade denne Skat

ramme de udenfor Rangen staaende Klasser af Befolk-

ningen med et hgnende Tryk. Nødvendigheden førte den

vistnok til at fritage en Del af den fra Kopskatten, saa-

ledes Fæstebønderne og de Selvejerbønder, der ikke

ejede Herligheden til deres Gaarde. ^len hvorledes,

spørger man uvilkaarlig, skulde Middelstanden saavel
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som smaa Handlende og Haandværkeie kunne udrede,

hvad der krævedes af dem? Trykket er lettest at se

ved Embedsmændene, da her Forholdet imellem Skatter

og Indtægter er klarest. Der var dengang i ottende og

niende Klasse af Rangforordningen ganske sikkert Em-
bedsmænd, der ikke havde mere end 6— 700 Rdlr. i

aarlig Gage, eller, for saavidt de tillige havde Sportler,

da omtrent 1000 Kdlr. En saadan Mand med en mid-

delstor Familie vilde kunne komme til heraf at udrede

i Kopskat fra 66 til 90 Rdlr, og desuden som egentlig

Krigsstyr fra 130 til op over 300 Rdlr.. og en Herreds-

foged vilde blive nødt til at udrede 40 Rdlr. i Kopskatten

foruden 30 Procent i Krigsstyr af sin daarlige Lønning

paa 100—200 Rdlr.. en „Betjent", der ikke havde 50

Rdlr. i Løn, maatte ud med 14 Rdlr. i Kopskat alene,

hvortil endnu kom Krigsstyr*^*). Man fristes overfor

Mænd i slige Stillinger til at spørge, hvad der er blevet

tilovers for dem til at leve af med deres Familier i disse

Aar. naar baade ordinære og extraordinære Skatter vare

betalte. Intet er naturligere, end at en afdanket Major,

der havde 200 Rdlr. i Naadespenge og Hustru med 7

smaa Børn, i Anledning af, at han var sat til Krigsstyr

og Kopskat paa 147 Rdlr.. erklærede ^^j. at hvis han

skulde ud med saa meget, havde han intet andet at

gjøre end „slet krepere eller at gribe til Bettelstaven'".

Hvor drøjt maatte det ikke ogsaa være for mangen
umyndig, at Staten med Undtagelse, først af den. der

havde under 200 Rdlr.s Formue, siden af dem. der havde

under 1000 Rdlr., tog enten en Fjerdedel af deres Renter

eller endog to Procent af hele deres Formues Beløb?

Dette samme Procentforhold iagttoges, som nylig sagt.

i det hele nu ligesom i Kristian A^'s Tid ved Ansættel-

sen af Krigsstyren saavel for saadanne Mænds og Kvin-

ders Vedkommende, hvis Formue kunde vurderes, som

for dem, der drev en eller anden borgerlig Haandtering.

idet Taxationskommissærerne satte dennes Værd til et

bestemt Beløb i Penge'"'). En saadan Skat maatte gjøre
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denne Krigstid usigelig trykkende undtagen for dem.

der havde Lejlighed til at tjene ved Arbejde eller Le-

verancer til Hær og Flaade. Men selv disse sidste lede

haardt ved, at Staten var en yderlig slet Betaler. Netop

det gjorde den hele Stilling dobbelt pinlig, at samtidig

med at Regeringen krævede Skat paa Skat, mægtede den

ikke selv at udrede, hvad den skyldte. Vi have set,

hvor store Gjældsposter den derved paadrog sig; men
dette afholdt den ikke fra at kræve Skatter af de samme
Mænd, som den ikke kunde betale, hvad den skyldte

dem for udført Arbejde ^^).

Den Byrde, der ved alt dette kom til at hvile paa

Befolkningen, var saa stor, at det nødvendigvis tidt

maatte holde meget haardt at faa Skatterne indkrævede.

Enhver, som ikke betalte, var udsat for militær Exeku-

kution ^^). og denne var en umaadelig Plage, saa meget

mere som den undertiden blev misbrugt til skammelige

Udpresninger. Den kom i saadanne Tilfælde til langt

mere at forringe Befolkningens Skatteevne end til at

skaffe Begeringen de Penge, den havde Krav paa. Der

maatte træffes Forholdsregler for at hindre sligt. Men
aabenbart var det umuligt at gjennemføre Brugen af

Exekutioner, og Begeringen saa derfor Skatterestancerne

stige efter en uhyggelig Maalestok. Allerede 1710, alt-

saa ved den store nordiske Krigs Begyndelse gjorde de-

res Omfang Frederik IV ængstelig. Han paabød da, at

der skulde indhentes udførlig Underretning om dem,

hvor vidt „de forrige Excuser vare gyldige." Rigtignok

udtalte han tillige det Haab, at det meste deraf kunde

inddrives uden at ruinere Undersaatterne ''^j; men den

følgende Tid lod ikke dette Haab gaa i Opfyldelse.

Skatterestancerne steg tvært imod saaledes, at Kongen

endelig 1. Jan. 1720 stod overfor et Beløb deraf paa

2,915,956 Rdlr. 89 ^.

Det følger af sig selv, at naar, som tidligere er om-

talt, ogsaa andre Hensyn gjorde det tilraadeligt for Re-

geringen at bortforpagte Opkrævningen af Afgifter, saa

Danmark-Norge 1660—1720. II. 15
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blev den endnu mere bragt ind derpaa ved 8ynet al de

store Restancei'. Saiiledes bortforpagtedes foruden Tol-

den og Konsumtionsalgiften tillige Familie- og Folkeskut-

ten og nogle andre uvisse Indtægter i Norge. Htaten

vandt den Fordel, at den kunde vide, hvor stor en Ind-

tægt den havde at paaregne af de Skatter, som bortfor-

pagtedes; men for Befolkningen virkede dette Forpagt-

ningsvæsen kun til at gjøre Skatterne endnu mere utaale-

hge. end de vare i og for sig. Ikke blot gjorde den

Iver, Forpagterne maatte vise for at faa deres Penge

ind, dem nøjeregnende og nærgaaende; men Fristelsen

til forskjellig Udsugelse laa nær. En Del Aar tidligere

havde Gustav Adolf i Sverige forbitret skjældt Skatte-

forpagterne der ud for ,.Jøder. Skindere og Landfordær-

vere"; men der kunde sikkert ogsaa i Danmark paa den

Tid, hvorom her tales, være Grund til alt andet end

smigrende Benævnelser for dem. Det var udtrykkelig

tilladt dem. der havde forpagtet Opkrævningen :if

Tolden, at „inkvirere i de Huse. Kjældere, Pak-

huse, som Kjøbmænd eller andre til nogen Kjøl)

eller Salg bruger, item paa Herregaarde. Bønderhuse og,

hvor de nogen billig Mistanke haver, at Kjøbmandsgods

kan være indbragt o. s. v." ^^')- I og for sig maatte Vi-

sitationsvæsenet være en Plage, saasnart det blev hen-

synsløst udøvet''). Nakskov Præst saa sig i Aaret 170(»

nødt til paa Borgerskabets Vegne at indgive en skarp

Anke over en Mand der af Byen. som havde faaet

Fuldmagt til at „inkvirere". om der fra Byen blev ud-

ført Korn til forbudne Stæder. ,.Han plager", hedder

det her. „paa alle Maader. uagtet han hidtil intet har

fundet. Han skaaner end ikke at ove sin Insolens i Guds

Hus her med en og anden Allarm og Stolenes Opbry-

delse med Øxe. naar Guds Tjeneste forrettes, den gan-

ske Almue til største Forargelse og Guds Tjeneste og

Dyrkelse til højeste (h'pit og Foragt" ^*). Men det synes

dog afgjort, at dette Visitationsvæsen er blevet endnu

mere til Lidelse, naar det kom i Forpagternes Hænder.



SkatteforiDagtere. 227

Ligesom Henrik Gerner i et Digt fra hin Tid bryder Sta-

ven over Forpagtningsvæsenet og kalder det „Skarn og

Udsugeiser" '^), saaledes lød der rundt omkring fra store

Klager over Forpagternes „umilde og haarde Medfart",

over at de endog ved smaa Forseelser søgte at faa de

skyldige dømte, „saa at mange Familier derover bleve

ruinerede" '^). Unægtelig var det ogsaa lidet betryggende

for Befolkningen, naar Toldforpagtere kunde bruge

Byfogderne selv til deres Fuldmægtige ved Toldopkræv-

ningen. Men dette fik Kancelliet dog forbudt ''').

Uviljen var stærkest imod disse Forpagtere, naar

de vare Udlændinger. Da to Franskmænd som højst

bydende 1703 havde forpagtet Konsumtionen i forskj el-

lige jydske Byer, vakte det stor Bekymring, „efterdi",

som Bircherod siger, idet han fortæller derom, „der var

hidtil med mange af det fattige Borgerskab brugt megen
Moderation, hvilket de ikke herefter under hine fremmede

Plagefogders strænge Inkvisition kunde vente sig" '^^).

Denne Frygt gik ogsaa i Opfyldelse. „Der var'', hedder

det fremdeles hos Bircherod, „mange, som klagede storligen

over hine Fremmedes, særdeles Franzosernes ugemene
Pouvoir ved Toldvæsenet her i Biget. til Handelens

mærkelige Svækkelse for Indfødte" "'"'). Stemningen blev

saa ophidset iblandt Almuen i Aalborg, at der under

et Opløb endog blev lagt Haand paa en Prokurator,

som lejlighedsvis førte en Sag for de udenlandske Kon-
sumtionsforpagtere '^). Det gjaldt derfor som et stort

Gode for en By, naar den selv maatte faa Lov til at

overtage Forpagtningen af Konsumtionen ''^).

k

Haand i Haand med den lange Række Skattepaalæg gik

Laan, der for en stor Del vare Tvangslaan. Allerede i Aa-

ret 1680 indberettede en fransk Diplomat fra Kjøbenhavn

til sin Regering, at naar Kongen hædrede nogen med
Baron- og Grevetitlen, sendte han efter 8 Dages Forløb

1.5*
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liud til ham for at forlange et Laau paa Ki— 12000

Rdlr. ; ingen vovede derfor at synes rig ^*^). Denne Skil-

dring er aabenbart meget overdreven; men sikkert er

det, at Regeringen paa den Tid var i god Gang med at

optage Laan hos Undersaatterne. Der omtales saadanne

baade 1678. 1681, 1684, 1685. 16&9, 1692, 1694, 1697.

1700 og 1705, fremdeles gjentagne Gange under den

store nordiske Krig. Det var disse Laan, som dannede

Hovedmassen af Statsgjælden i denne Tid. Saa slet som

Statens Kredit var. laa det i Sagen selv, at Laanene

vare alt andet end frivillige, at de vare. hvad man lejlig-

hedsvis ser dem blive nævnede, en Laaneskat *'^). Re-

geringen havde næppe anden Vej at gaa. Flere Træk

vise klart, hvorledes det gik til med at faa disse Laan i

Gang.

I Aaret 1679 fik f. Ex. Gyldenløve som Statholder

i Norge Befaling til at rejse et Laan deroppe imod Sik-

kerhed i Toldindtraderne, og. tilføjes der meget beteg-

nende i Skrivelsen derom, Kongen maa „snart ugjerne

fornemme, at hidtil faa sig dertil godvilligen haver villet

bekvemme*'. Gyldenløve skulde derfor gjøre de yderste

Anstrængelser for at bevæge dem, der havde Formue,

„til at forstrække os efter de berømmelige Exempler af

andre vore kjære Undersaatter herneden*' ; hvis det ikke

skete, havde Gyldenløve selv at sætte dem, „saasom det

gemene Væsen ringe paaagtende", til en bestemt Sum
efter enhvers Vilkaar. Ligesom Tvangen her træder

tydelig frem, saaledes viser det sig paa det klareste ved

de Aktstykker, vi endnu have vedrørende et stort Laan

paa 400,000 Rdlr. 1694. Man ser der en Regerings-

kommission uden videre sætte en Mængde formentlig

velstaaende Personer, for det meste Mænd af den højere

Embedsklasse. til bestemte Summer fra 200 Rdlr. op til

4000 Rdlr., aldeles paa samme Maade. hvorpaa Folk

sattes til Krigsstyr. Der blev dernæst i Henhold til

denne Taxation tilskrevet mange enkelte af disse Mænd.

at Kongen „ventede", at de i Løbet af de følgende 3 Aar

I
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vilde yde i det mindste den Sum, de vare satte for.

Der vilde blive udbetalt 5 pCt. Rente om Aaret hver

Juni Termin, og Kapitalen vilde „ufejlbarlig" blive be-

talt tilbage den Ilte Juni 1697. At dette sidste ikke

skete, behøver næppe at siges ^^). Rundt omkring i vi-

dere Kredse blev det Stiftamtmændenes og den kjøben-

havnske Magistrats Sag at rykke Folk for, hvad de vare

satte til at yde, og der var betegnende nok tilføjet, at

„i Fald, som dog ej formodes, der skulde findes nogle,

som sig derfra skulde emancipere, eller udi en eller an-

den Maade gjøre nogen Diffikultet", skulde der fore-

holdes dem, at de derved vilde „give Hs. Majestæt An-

ledning at tvivle om deres Velvillighed og ej videre be-

holde den naadige Opinion, som Hans Majestæt hidtil

havde havt om deres Nidkjærhed" osv.

Tvangen traadte ikke mindre tydelig frem ved Laa-

nene i Frederik IV's Tid. Saaledes meddelte Rente-

kammeret 1709 Stiftamtmand Ludvig Plessen i Aarhus,

at Kongen behøvede Penge til Krigens Førelse, hvor-

for man havde gjort Regning paa, at han vilde laane

Kongen 5000 Rdlr. ; 9 Aar senere fik den samme Rig-

mand en ny Anmodning om at yde Laan, Flaaden skulde

udrustes, og „der behøvedes dertil en meget stor og anselig

Sum Penge, hvortil der aldeles ingen Udveje vidstes."

Dette var vel at mærke samtidigt med, at Plessen havde

tre Aars Gage tilgode. I Aaret 1712 fik Grev Kristian

Frijs til Frijsenborg en Forespørgsel fra Regeringen om.

hvor stor Forstrækning han kunde yde Kongen. Uhel-

digvis maatte han svare, at han allerede havde forstrakt

7000 Rdlr. , mere kunde han ikke afstedkomme ^^^.

Der blev i det hele holdt nøje Udkig med Folks For-

muesvilkaar, og Regeringen undsaa sig ikke for, hvad

den krævede, naar den haabede at kunne gjøre et godt

Coup. Den havde f. Ex. næppe faaet at vide, at Ju-

stitsraad Nobel havde gjort et godt Parti i Norge, før-

end den klemte ham for et Laan paa 20,000 Rdlr. "^'^).

Den Slags Prellerier ere sandsynligvis jævnlig fore-
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komne ved Siden af de almindelige Tvangslaan. Ved

selve disse har Kegtringen ikke altid strakt Armene

lige langt ud. Medens saaledes Laanet lfi7K ogsaa

rammede Landsbypræsterne *'•'''): nøjedes Regeringen 1H94

med at anbefale Bisperne i begge Riger at søge at for-

maa de Gejstlipe til at yde en godvillig Forstrækning,

aabenbart en Form. der tillod Præsterne at undslaa sig

derfor. Paa samme Maade nøjedes man overfor Kjø-

benhavns Borgerskab med at overlade Magistraten ]»aa

en god Maade at bringe de mest formuende i det til

at yde „en godvillig Forstrækning". Kjøbstadkommunerne

gik ved denne Lejlighed helt fri. Anderledes i Aaret

1712. I dette Aar maatte i Aarhus Stift Aarhus yde

4000 Rdlr. i Laan. Randers 2300. Ebeltoft 200. Grenaa

300, Mariager 150. Horsens 2400 Rdlr. og Skanderborg

200 Rdlr. ^''). Der var næppe noget Bidrag saa lille fra

en enkelt Mand, uden at Staten under den store nor-

diske K rig tog imod det eller maaske rettere indkrævede

det. de gaa ned til 6 Rdlr. 64 fÅ\ men paa den anden

Side kunde det være forholdsvis meget store Summer, den

rakte Haanden ud efter. I Aaret 1717 laante den

60,000 Rdlr. af J. H. Hugetan Greve af Gyldensten,

og i de samme Aar endog 22.0,000 Rdlr. af de tvende

Brødre Abraham og Johan Lehn. Disse forskjellige

Laanesummer lob op. saaledes at Statskassen ved Slut-

ningen af den store nordiske Krig skyldte til Adelen i

Holsten (og Slesvig) ca. 405.350 Rdlr.. medens ved selve

Danmark den samlede Kapital af Laan paa over 100

Rdlr. i alt udgjorde 1,517.50') Rdlr. af hvilke der den

ll..luni 1720 blev udbetalt i 5 pCts Rente 75.875 Rdlr.

23
f,'. Store Summer heraf tilhørte Institutioner, som

Staten mer eller mindre umiddelbart havde Raadighed

over. Den tog f. Ex. af Universitetets Midler 58,248

Rdlr.. af. hvad der tilhørte Søetatens Kvæsthus. 69.725

Rdlr.. af Præsteenkers Kapitaler 18,000 Rdlr., af Krigs-

hospitalets Midler 158,946 Rdlr., af Postrevenuerne
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116,000 Rdlr. ISiorge synes her at være sluppet en Del

billigere end Danmark eller Hertugdømmerne, sandsyn-

ligvis, fordi der var færre store Kapitaler deroppe. Det

lader nemlig ikke til, at Regeringen der har laant mere

end 151,759 Rdlr., og selv om tiere af de Institutioner,

hvis Kapitaler ere regnede med under de i Danmark
laante Penge, ogsaa vedrørte Norge, bliver det dog langt

større Laan, Enevælden gjorde i sit sydlige Rige end i

sit nordlige ^').

En egen Art Tvangslaan tog Regeringen sin Til-

flugt til 1712, da den paalagde en saakaldet Avanceskat,

hvorefter der af alt Hartkorn Jordegods skulde ydes et

Forskud paa 4 Mark for hver Tønde og af Kongetien-

dernes Hartkorn et Forskud paa 1 ¥ for Tønden, imod

at dette skulde afdrages i næste Aars Matrikelskat^^).

Men det havde større Betydning til at hjælpe paa Penge-

manglen, at Frederik IV 1713, 1714 og 1716 udstedte

Seddelpenge under Navn af autoriserede Sedler til et

Beløb af 800,000 Rdlr. De bleve gjorte til et tvungent

Betalingsmiddel, for saavidt Kongen kundgjorde, at hvis

nogen vægrede sig ved at modtage Betaling i slige Sed-

ler, skulde han straffes med Tabet a.f hele sin Fordring,

halvt til de Fattige, halvt til Angiveren. Dog gjaldt

dette ikke ved Forpligtelser, der vare ældre end For-

ordningen om disse Sedler, og desuden ej heller i en-

kelte andre Tilfælde. Ligesaa lidt var man nødt til at

tage Betalingen for hele sit Tilgodehavende i lutter au-

toriserede Sedler, Halvdelen kunde man altid kræve at

faa i rede Penge. For at give disse Sedler Kurs gav

Regeringen ogsaa Tilladelse til, at Skatter og Afgifter

maatte udredes halvt i dem, alene med Undtagelse af

Øresundstold, der ligesom tidligere skulde betales i Spe-

cier og Kroner ^^°). Hvor meget Regeringen end søgte

at holde disse Sedlers Kurs oppe, var det dog frugtes-

løst. Den besluttede derfor at gjøre et alvorhgt Skridt

til at faa dem indløste, og den oprettede daiAaret 1719

et Lotteri, hvorved den bortspillede Jordegods af 2538
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Tønder Hartkorns Værdi, der fordeltes paa 41,223 Lod-

der, hvert Lod beregnet til o Kdlr. i autoriserede Sedler.

Det Antal Sedler, som paa en saadan Maade indkom,

skulde da tilintetgjøres. Det var, hedder det i Forord-

ningen, Regeringens Agt enten paa denne eller andre

Maader hvert Aar at lade indløse et Par hundrede tusend

Kigsdaler, indtil den hele Sum var kommen ind^^). Men
til Trods for Sedlernes sunkne Værdi vare Folk aldeles

ikke ivrige for at bruge dem. de havde, til at sætte i

Lotteriet med Udsigt til, naar de vare heldige, at vinde

Jordegods, en Slags Ejendomme, der dengang vare af

meget tvivlsomt Værd. For da at faa Fart i Sagen gav

Kegeringen dem, som vare i Rangen eller „dertil kunde

konsidereres", uden videre Paalæg om at tegne sig for et

vist Antal Lodder, der paalignedes dem efter et Skjon

som en anden Skat. Forgjæves bad nogle af dem for

sig. Det blev befalet, at. hvad der ikke strax kunde

indkomme, „ved behørig Exekution hos de modvillige,

som har Evne dertil, maatte blive inddrevet' . . . „det

var Hans Majestæts Vilje, at dette Værk uden Ophold

skulde til Endskab befordres" '*').

Alt dette giver Indtryk af. at Enevælden ikke for

med Lempe for at skafte sig de Penge, den behøvede.

Det var en Lykke og fortjener al Ros. at Folket bar

Trykket med Resignation, at der kun en enkelt Gang
udbrød Tumulter imod en eller anden ubehagelig Told-

forpagter, og at Folk for øvrigt nøjedes med at give ondt

af sig overfor Rodemestre eller, hvem der ellers havde

at gjøre med at kræve Skatter. En lidenskabelig Kvinde

i Aarhus Stift blev, som tidligere berørt, 1711 saa op-

bragt over den hende paalagte Krigsstyr, at hun brugte

Ukvemsord om Kongen, saaledes at hun paadrog sig en

Sag for Majestætsforbrydelse og blev forvist til Born-

holm; men det er enestaaende"'). Saa kritiske som

Tiderne gjentagne Gange vare under den store nordiske

Krig. vilde al indre Splid have været en forfærdelig

Ulykke. Men ligesom mange, og det for en Del. fordi
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det var dem umuligt at betale JSkatterne , søgte at und-

drage sig disse, saaledes lød der selvfølgelig fra alle

Kanter tidt de stærkeste Klager til Regeringen og An-

dragender om Eftergivelse af Restancer eller Fritagelse

for Skatter. Rentekammerets Protokoller fra hin Tid

ere et sandt Jammersminde. Godsejere. Kjøbstæder.

Mænd, der stod i Spidsen for forskjellige Institutioner,

og store Handelsmænd kappedes med fattige Embeds-

mænd, lavt lønnede Betjente, nødlidende Enker og Bøn-

der om at klage og anraabe om Lettelser. Disse Kla-

ger kom fra samtlige Dele af Staten. De danne et op-

lysende Sidestykke til det i og for sig tydelige Sprog,

de talrige Skatterestancer tale.

Naar Datidens finansielle Historie viser, at Ene-

vælden har taget haardt paa Undersaatterne . kunde det

ligge nær at tro. at det i Regeringskredsene, saa vel

som hos Kongerne selv. har skortet paa en Erkjendelse

af, at det hele System var strængt. Men dette vilde

være en urigtig Mening.

Vi have allerede set, at Frederik III i Ængstelse

for, at Konsumtionsskatten skulde være for haard, gav

Statskollegiet Paabud om at overveje, hvor vidt der

kunde findes en mildere vSkat^^). Paa en lignende Maade

fremhævede Kristian V 1674 i en Skrivelse til det samme
Kollegium nogle Fejl ved Ordningen af Konsumtionens

Bortforpagtning, der gjorde, at Staten nok i nogle Aar

kunde faa en forøget Indtægt, men at Undersaatterne

bleve udsatte for Undergang og Armod. Han ønskede

derfor en Omordning, der kunde hjælpe paa Kjøbstad-

befolkningens Kaar^^). Da der 1692 blev udskrevet en

Kop- og Kvægskat. fastsatte Kristian V ogsaa i Kon-

seljet. at det skulde ske saaledes, at der blev raadet Bod
paa det Besvær og den Ulighed, som havde hæftet ved
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tidligere Paalæg at denne Slags ^*). I Anledning at

Spørgsniaalet, om der skulde ydes Pengehjælp til en Mand,

som havde Gage tilgode, skrev den samme Konge en-

gang til Kentekammoret: „Min Vilje er god nok. véd

I et Middel, saa ser jeg det gjerne" '•'•'''). Dette var hans

sande Mening. I den samme Stemning skrev Frederik

IV engang som Vedtegning paa et Andragende Ira en

Embedsmand om Skatteeftergivelse: ..Vi ønske gjerne,

at alle derfore kunde være befriede, mens ved disse

Tider kan saadant ej akkorderes" •''^). Han havde ogsaa

nogle Aar tidligere saa stærkt havt Indtrykket af, at

Hartkornet var betynget med Skatter, at han i et egen-

hændigt Brev udtalte, at det ikke kunde belæsses i

højere Grad. han vilde ikke have, at Skatten skulde

blive en vedvarende Byrde, der stedse t5ngede paa

Landmændene, som vare saa haardt medtagne ^').

Det er fremdeles en Erkjendelse af det haarde Tryk,

man mærker i de Forestillinger, der idelig lød til Kon-

gen fra de højt staaende Embedsmænd. StatskoUegiet

anbefalede saaledes 1671 Andragender fra forskjellige

Kjøbstæder om Lindring i Paalæggene '^^), og endog i for-

bavsende stærke Udtryk skildrede Kentekammeret i Aaret

1685 Kongen, hvor umuligt det var for Landet at udrede

de paabudte Skatter. „Daglig", siger det, „kom Klage-

maki fra Amtmænd. Landkommissærer. Kjøbstædernes

Øvrigheder og Amtsskriverne; hvad der var gjort for at

hjælpe, forslog kun lidet, især da der havde været to

Aars Misvæxt. Restancerne af Skatterne fra Kongens

.saavel som fra Proprietærernes Bønder løb op til noget

stort, den danske Bonde havde intet at sælge til sine

Skatter eller til Underhold. Folkeløu og Avlingens og

Bygningers Vedligeholdelse med Korn og Kvæg . . . det

skortede paa Korn og Føde , og Bonden maatte sælge

Korn og Kvæg i Utide for at holde Exekutionen fra

Livet, de tleste Proprietærer vare enten uformuende eller

mistrøstige, saa at de frasagde sig Hovedgaarde og Gods,

.... ved Exekution hos dem kunde der ikke vindes

II



Regeriugskredsene og Skattetrykket. 235

andet, end at Exekvererne iik det, som ellers kunde

have hjulpet til Afbetaling paa Skatterne; til Trods for

den Indrømmelse, der var gjort Kjøbstæderne, at de kun

gave Grundskat, undtagen naar der forefaldt Indkvar-

tering, saa var dog paa Grund af den sidste Krig og den

senere indtrædende Næringsløshed Borgerskab og Almue
i Byerne saa forarmet, at det var tvivlsomt, hvem der

var elendigst, enten Kjøbstadmanden, som søgte ud paa

Landet, eller Bonden, der søgte ind i Kjøbstæderne"',

Den Slutning, Rentekammeret efter alt dette kom til,

var da, at der burde ske Afslag i Skatterne ^^).

Naar vi allerede tidligere have havt Lejlighed til at

se, hvor stærkt der i hin Tid i Regeringskredsene har

været talt om Bondealmuens Kaar^"*^). ligger det i Sa-

gen selv, at adskilligt af, hvad der er blevet fremhævet

om disse, har staaet i Forbindelse med Skattetrykket.

Og Tanken om det pinlige i dette vedblev ogsaa stedse

at komme frem. Snart fremhæver Rentemestereu Peter

Brandt (1691), hvilket Tryk de extraordinære Skatter vilde

volde Oldenburg og Delmenhorst '"^)
. snart udtaler en

Regeringskommission i samme Aar, at de Klager, der vare

indkomne fra forskjellige Sider i Anledning af den den-

gang paalagte Fortifikationsskat, vare berettigede, og at

Nedsættelser maatte finde Sted^''^). En lignende Rege-

ringskommission skildrer ikke længe efter, hvor trykkede

Kjøbstæderne vare, og den erklærer det for umuligt,

enten at inddrive Restancerne af den saa kaldte Matri-

kelskat, for saavidt den endnu hvilede paa dem, eller, at

Kjøbstæderne i de andre Provinser „skulle kunne ved-

blive, om de den skulle udgive" ^°^). Under Indtrykket

af den svigtende Skatteevne fremhævede Plessen 1701

Nødvendigheden af, at Skatterne bleve satte i Forhold

til Jordegodsets Værd^°*). Endelig henimod Slutningen

af den store nordiske Krig udtale nogle nedsatte Kom-
missioner, dels at Krigsskatterne i en sørgelig Grad
havde forringet de Umyndiges Midler, idet „daglig Er-

faring udviste, at de omsider af Konventhusets Midler
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niaatte underholdes", dels, at der i vide Kredse havde

fundet en beklagelif; Nedgang Sted i Formuesvilkaarene.

der var iblandt det gemene Borgerskab i Kjøbenbavn

større Armod og slettere Kaar, end man havde ventet.

Kopskatten var et umaadeligt Tryk, da de Heste maatte

udrede langt mere, end deres Tilstand taalte *"'^). Rente-

kammeret skrev selv i Marts 1720 til Stiftamtmanden i

Aarhus Stift, at mange, som i Mandtallene fra 1717

vare opførte for en vis Krigsskat. nu vare saa forarmede,

at de umulig mere kunde udrede den saa høj *°^).

Naar vi have slige Udtalelser for os, ville vi kunne

sige os selv, at Skattepaalæggene tidt vare Gjenstand

for omhyggelig Overvejelse, inden de bleve paabudte.

Det var da ogsaa Meningen, at Trykket ved de extra-

ordinære Skatter stærkest skulde falde paa den mest

formuende Del af Befolkningen. Da der saaledes 1691

blev udskrevet en Fortifikationsskat, hvis samlede Beløb

kom til at udgjøre 526,244 Rdlr.. blev heraf ikke mindre

end 216,330 Rdlr. paalignet 1191 navngivne Mænd. som

vare delte i 16 Klasser. De. der hørte til den første

af disse Klasser, maatte udrede 800 Rdlr. hver, de, der

hørte til den sextende. hver 30 Rdlr. *'*'). De andre

Poster af Skatten vare: Gejstligheden i Danmark 41,500

Rdlr.. i Norge 11,500 Rdlr., Kjøbenbavn 30.000 Rdlr..

Kjøbstæderne i Danmark 31,590 Rdlr., de norske Byer

22,150 Rdlr,, Proprietærer og andre Personer paa Lan-

det, der ikke særlig vare taxerede, for Danmarks Ved-

kommende 26.039, i Norge 8.961 Rdlr.. 20 og 30 Pro-

cents Fradrag af civile Embedsmænds Gager 37,174 Rdlr..

20 Procents Fradrag fra Officerernes 50.000, endelig en

Plovskat af Slesvig og Holsten 50.000 Rdlr. Disse Tal

gjøre det indlysende, at den langt overvejende Del af

denne Skat er bleven betalt af de bedre stilhede i Staten,

og det samme har aabenbart ogsaa være tilsigtet ved

Kopskatterne, ligesom det bør erindres, at der i det hele

ved forskjellige Krigsskatter blev givet Bondestanden

store Fritagelser.
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Men adskillige Bestemmelser ved disse Skattepaalæg

vare dog aabenbart lidet heldige. Ikke alene laa det i

Sagen selv, at Forsøgene paa at taxere Folks Formue eller

Indtægter meget let førte til skjæve Resultater. I den

Henseende have ogsaa nyere Tider gjort slemme Erfa-

ringer. Men der kan ingen Tvivl være om, at Krigs-

skatterne kom til at ramme mange, der vare altfor fat-

tige til at burde betale noget som helst, og paa den

anden Side var det forbavsende, at Kristian V tvært

imod Rentekammerets Forestillinger fritog Grever og

Friherrer for at udrede Kop- samt Ildsted- og Kvæg-

skatterne ^"^). Denne Fritagelse gjaldt imidlertid næppe

under Frederik IV ^^^), hvorimod de ogsaa i hans Re-

geringstid vare forskaanede for flere af de Hartkornskatter,

der extraordinært bleve paabudte. Hovedfejlen ved

Skatteforordningerne var i det hele, at Paalæggene aaben-

bart tidt vare højst ulige fordelte. Det var meningsløst,

saaledes som det først skete, at slaa alle, der vare i Ran-

gen, sammen til én Klasse, der maatte udrede lige meget

i Kopskat; der var selvfølgelig en meget stor Forskjel

paa deres Formuesvilkaar, som hørte ind under Rang-

forordningen. Vistnok blev dette set af selve Regeringen

og for en Del rettet 1692, ligesom der under Frederik

IV i Aaret 1717 blev sat en forskjellig Skattesats for

hver af de 9 Rangklasser; men det hele Princip, ved en

saadan Skat at gaa ud fra Rangen i Stedet for fra For-

muen, vedblev at være besynderligt, og Rentekammeret

udtalte derfor med Føje 1718, at en Skatteordning paa

dette Grundlag nødvendigvis maatte føre til, at mange

kom til at yde Skat over deres Evne og Tilstand ^^°).

Man ser da ogsaa en fattig adelig Godsejerfrue, Fru

Else Rosenkrantz til Rosenholm 1720 udbryde i For-

tvivlelse: „De gode Herrer ved Finanserne har Synd

og Ansvar for Gud at sætte mig efter Rang lige med
dem, der har 3—4 Gange saa meget Jordegods som jeg

og store Kapitaler til" ^^^). Med ikke mindre Ret havde

Magistraten i Kjøbenhavn 1692 klaget til Regeringen
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over. at der ved Kopskattens Fordeling ikke var gjort

Forskjel imellem de forskjellige Kjøbmænd. Kræmmere,
Vintappere, Bryggere. Bagere, Øltappere o. s. v. ; alle

Kjøbmænd og de, som holdt Krambod eller havde

nogen synderlig Næring, maatte yde ligestor Skat. samt-

lige Haandværkere ligesaa, og det uagtet der var stor

Ulighed paa deres Kaar. Men tilsvarende Fejlgreb

fandtes paa mange Punkter ved Forordningen med dens

uheldige Grundprincip, at der var opstillet et temmelig

ringe Antal Klasser, af hvilke hver omfattede sine Dele

af Befolkningen, ordnede efter deres forskjellige sociale

Stilling. Magistraten i Kjøbenhavn gjorde iblandt andet

med Føje gjældende, at en stor Del Haandværksfolk

ikke uden deres Ruin vilde kunne sættes i højere Skat

end Daglounere '^-).

Den Bekvemhed. det var at have bestemte Klasser

at holde sig til, var imidlertid for stor til, at Regeringen

vilde opgive det igjen, og denne Ordning af Kopskatten

gjaldt derfor under Frederik IV ligesaavel som under

Kristian V. Aarhus Magistrat klagede derover 1717.

ligesom dens Kolleger i Kjøbenhavn havde gjort det

25 Aar tidligere '^^). Der kan næppe være Tvivl om, at

hele denne Skat var aldeles forkastelig, saa meget mere

som den førte til den Besynderlighed, at der skulde ud-

redes desto større Skat. jo liere Børn man havde, og

det uagtet selvfølgelig Skatteevnen maatte tage af med
Børnenes stigende AntaP^'*).

Lykkeligvis var Regeringen villig til ved mangehaande

Eftergivelser og Lettelser at lindre Skattetrykket. Kri-

stian \ gik ind paa en Del Forslag til Nedsættelse i

Kop- og Kvægskatten, som Rentekammeret gjorde i

Oktober 1684, saaledes Fritagelse for en Del af Børnene

i Familierne, Lettelse for Enker og Afskaffelse af Skat-

ten for saadanne Gadehusmænd og luderster. der hver-

ken havde Heste eller Køer og ej heller drev noget

Haandværk. Da der netop i dette Aar havde fundet

Misvæxt Sted. bevilgede han i Almindelighed, at det

II
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maatte finde Sted, som Kammerkollegiet „efter en og

anden fornøden Information eragtede tjenligt til Bøn-

dernes og Proprietærernes Kuin at forekomme" ^^•').

Den stærke Skildring, som Rentekammeret 1685 gav

Kongen af Landets udpinte Tilstand . og de Forslag til

en Forbedring af Forholdene, som han derefter afæskede

det. havde til Følge, at han gav Afkald paa en Tredjedel

af alle Skatter paa Jordegodset i April Kvartal 1685,

der maatte ikke finde Exekution Sted for de til 1 Juli

resterende Skatter, da Kongen vilde overveje, hvor mange

af Restancerne han kunde eftergive, fra 1 Juli indtil

videre maatte ingen anden Skat kræves af Jordegodset

end én Rigsort hvert Kvartal af Tønde Hartkorn; det

gejstlige Gods, Sorø og Herlufsholms og andre Skolers

samt Hospitalers øde og forarmet Gods i Danmark

maatte ogsaa indtil videre forskaanes for Skatter og

Kontributioner ^^^). Slige Lettelser kunde vistnok kun

være midlertidige, men gjorde dog Gavn i Øjeblikket.

Det samme var Tilfældet, naar Kongen 2 Aar derefter

gav Fritagelse for alle Restancer, der hvilede paa øde

og forarmet gejstligt Gods, derunder ogsaa regnet Universi-

tetets. Kapitlernes. Gymnasiers. Skolers og Hospitalers

Gods o. s. V. Alle disse Ejendomme slap desuden i Tiden

fra 1687 til 1700 med at udrede de halve Hartkornskatter

imod andet Jordegods. Rytterhold alene undtagen ^^').

Som Kristian V i disse Tilfælde havde villet hjælpe

Jordegodset, saaledes maatte det have Yærd for Byerne

i Danmark, at den saa kaldte Havne- og Tøndeskat i

Kjøbenhavn l)lev afskaffet 1670^1'^). at Kjøbstæderne

1671 fik Fritagelse for Salt- og Tøndeskat, fremdeles

1692 et ikke ringe Afslag paa den paabudte Kop- og

Ildstedskat 1^'^). og at de 1694 bleve fritagne for at ud-

rede den 1682 indførte Grund- og Lejeskat, indtil de

kunde komme i bedre Stand ^^°). Samtidig ønskede Re-

geringen ogsaa at tage Hensyn til de mange Klager fra

Kjøbstæderne over Konsumtionsforpagterne. I Aaret

1696 blev det da forundt dem at være helt fri for Op-
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krævningen af Konsumtionsafgiften, imod at en tilsva-

rende Sum blev lignet paa dem , og denne 8um blev

nedsat noget baade 1696 og 1697. Men uheldigvis gav

ogsaa denne Ordning Stof til Klager, og Konsumtions-

opkrævningen blev indført igjen. idet den dog blev over-

draget Byerne selv'-').

Til slige Lindringer og Nedsættelser af større Be-

tydning slutter sig en Mangfoldighed af andre, snart mere

almindelige, snart ganske særlige. Naar Kristian V med
sit venlige Sind i det hele havde ondt ved at sige Nej

til nogen Bøn, saa viste han efter storartet Maalestok

denne Godmodighed overfor den vrimlende Mængde An-

dragender, der strømmede ind til ham om Fritagelse for

Paalæg og Eftergivelse af Restancer. Det gjør et ejen-

dommeligt Indtryk at se den enevældige Konge i det

ene Øjeblik udstede haarde Skattebud, i det næste blive

blød om Hjærtet ved det Tryk, de voldte, og give Fri-

tagelse for dem saavidt muligt til alle. der bade derom.

Hele Kommuner eller Landskaber fik den ene Gang
efter den anden Lettelser. Han eftergav 1688 Frede-

rikshald og Frederikstad Restancer paa deres Skatter,

det følgende Aar forundte han Kristiania det samme.

Kingsted fik eftergivet sine Restancer for Aarene 1670

til 1686, Baadsmandsskatten blev ved Helsingør gjort

mindre 1689, Sønderborg Amts Indbyggere indrømmede

han Aar efter Aar Fritagelse for imellem en Tredjedel

og en Fjerdedel af en Skat, der paahvilede dem, en

Række Byer i den kongelige Del af Slesvig og Holsten

fik 1691 Skattenedsættelse indtil videre, og det samme

bevilgedes 1691 Indbyggerne i Søndreditmarsken. Skjønt

Frederik IV var af et haardere Metal end Faderen, saa

han. at det i mange Tilfælde var nødvendigt at lette

Trykket. Der blev strax efter hans Tronbestigelse givet

Odense Nedsættelse paa en Del af dens Konsumtions-

afgift. Rødby fritoges 1710 for Baadsmandsskat, Krigs-

skatten blev 1714 nedsat for en Del Byer i det sønden-

fjeldske Norge, Kristiania fik 1718 eftergivet 1492 Rdlr.
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i Krigsstyr, og Hadelands Indbyggere forskaanedes for

denne Skat 1719.

Ogsaa større Samlinger af Embedsmænd tilstodes

der jævnlig en eller anden Lettelse. Kristian V eftergav

1688 Fyens Gejstlighed en Del Skatterestancer, og nogle

Aar senere fik nogle Embeds- og Bestillingsmænd Ned-

sættelse i deres Kopskat; men denne Slags Fritagelser

bleve især almindelige under Frederik IV. For at raade

Bod paa den Fejl, at de lavt lønnede Embeds- og Be-

stillingsmænd vare satte til at yde ligesaa stor en Del

af deres Gage i Krigsskat som de højt lønnede, maatte

han forunde en Mængde Smaaembedsmænd Fritagelse

for denne Skat, en Fritagelse, som dog utvivlsomt havde

burdet gjøres endnu mere omfattende, end den blev

det. Der indrømmedes i god Overensstemmelse der-

med ogsaa Nedsættelse af Kopskatten for saadanne

Familier, hvor Børnenes Tal eller andre Forhold gjorde,

at den vilde volde et uforholdsmæssig stærkt Tryk. Men
endelig bleve Skattelettelser i Mængde forundte enkelte,

undertiden Personer af høj Eand, som den altid for-

gjældede Dorothea Ahlefeldt paa Gisselfeldt, men sæd-

vanligvis Smaafolk. Højst komisk er det, naar der der-

iblandt forekommer en Lettelse som den, at „de tre

skaldede Præster paa Strynø, Drejø og Avernakø maatte

forskaanes for Parykskat" ; men for øvrigt er det mindst

af alt oplivende at se al den Ynkelighed og Trang, der

træder frem igjennem den store Masse af de her om-

handlede Andragender og Klager *^^).

Hvor mange Vidnesbyrd der end saaledes ere om,

at Kongerne og de høje Embedsmænd have havt det

Ønske at lette Byrden og om, at der er sket Skridt i

den Henseende, saa kunde der dog umulig derved ud-

rettes noget af stor Betydning. Trykket var og maatte

blive knugende, især naar man husker paa, at selv om
der ved Kopskatterne og Tvangslaanene blev arbejdet paa

at fordele Byrden forholdsmæssig, saa kunde det ikke

siges om de ordinære Hartkornskatter og de til dem
lianmark-Norge ICCO—1720. II. 16
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svarende Skatter i Norge. Disse sidste var det netop

overvejende Bondestandens Sag at bære; men særlig tor

de danske Bønder vare de i og for sig et saadant Tryk.

ilt det mindste, der kom til. let blev overvældende. En
Krigsskat paa :} Mark af hver Tønde Hartkorn føltes som

et svært Tillæg. Og skjønt Konsumtionsafgiften i Byerne

for saavidt med Føje kunde kaldes en „insensible" Skat,

som den ikke umiddelbart blev taget af Folks Lommer,

saa havde den dog foruden andre Skyggesider ogsaa den

meget alvorlige, at den hgesaa vel hvilede paa alle

mulige Nødvendighedsartikler, Brød, Smør, Kjød, Fisk,

Mælk o. s. V.. ultsaa Varer, som Menigmand ikke kunde

undvære, som den rammede de Sager, der sattes paii de

velstaaendes Bord.
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Hofudgifter og Indflydelse af de ydre politiske Forhold

i finansiel Henseende.

i\Xen, vil man naturligvis spørge, hvorfor var det

nødvendigt at paalægge saa mange Skatter, og hvad var

Grunden til, at Kongerne trods disse idelig maatte kæmpe

med finansielle Vanskeligheder?

Det, der overvejende slugte Statsindtægterne og

mere til, var, sagt i al Korthed, dels de Udgifter, Ene-

vælden holdt det for sin Het at lade finde Sted for at

hævde sin egen Storhed og Glans, dels. og det i endnu

langt højere Grad, de Summer, den mente, maatte ud-

gives for at sikre Staten udadtil og gjennemføre, hvad

der her kunde være den til Gavn. Med andre Ord

det var Hofudgifter og Forsvarsvæsenets Krav.

Vi have set, at ved de første af disse fulgte Ene-

voldskongerne kun det Exerapel, der blev givet saa godt

som i alle andre Lande, og at Mænd, der kjendte Hof-

livet andensteds, fandt Forholdene i saa Henseende her

hjemme smaa og tarvelige ^). Men selv om der saale-

des, taget i det hele og store, ingen Grund er til at

raabe Ak og Ve over vore første Enevoldskonger, saa kan

man dog ikke andet end finde det lidet glædeligt, at og-

16*
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saa vort Fædreland skulde komme til at betale de For-

dele, som den stærke Kongemagt i hine Tider vitterlig

bragte paa mange Maader, med Udgifter til en Hof-

holdning, der gik adskilligt ud over den Glans og den

Storhed, som det er baade sømmeligt og politisk rigtigt,

at et Lands Konge udfolder.

Ingen kan godt dømme anderledes, naar man i Ene-

vældens første Tid ser Udgifterne til Hofspisningen og

Vinkjælderen stige til det dobbelte af, hvad de havde

været i Frederik III's første Regeringsaar ^). Denne

Fordobling fandt oven i Kjøbet Sted, medens Danmark

var nedsunket i den dybeste Elendighed efter Svenske-

krigen, og medens der fra alle Kanter af Landet lød et

Nødraab over, at Skatterne ikke vare til at bære. og over

at man fattedes det nødvendige til at faa Handel og Ager-

brug i Gang igjen. Det var paa en Tid, da Frederik

III selv skrev til Statskollegiet, at han daglig maatte

fornemme, at Rigets Indtægter ingenlunde kunde for-

slaa til „at stoppe de nødvendige Udgifter med, som uom-

gængelig behøvedes til Regeringen tilbørligen og skikke-

ligen at føre, saa og Undersaatter og Lande, som det

sig bør, at konservere og beskjærme" ^). Ilde ser det

ogsaa ud, at Frederik III kort før sin Død antog en

egen Diamant- og Rubinskjærer *),

Hvem der tænker paa denne Konges stilfærdige

Væsen med hans Forkjærlighed for videnskabelige Sys-

ler, har ondt ved at tro, at han har sat synderlig Pris paa

overdaadige Fester og andet pragtfuldt Spræl. Derimod

laa sligt for Dronning Sofie Amalie, der paa disse Om-

raader havde frit — altfor frit — Spillerum. Aldeles

overdrevne Fordringer var det ogsaa, som Tanken om

Kongehusets Værdighed stillede til Undersaatternes Lom-

mer ved den Skat, der opkrævedes, naar en Kongedatter

blev bortgiftet, den saakaldte Prinsessestyr. Der blev

saaledes 1665 udredet 326,000 Rdlr. i Skat. da Frederik

III's Datter Anna Sofie skulde holde Bryllup, 277,000

Rdlr. 1668 som Udstyr for Prinsesse Frederikke Amahe
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Og 1671 330,000 Rdlr. i Anledning af Prinsesse Vilhel-

mine Ernestines Giftermaal. Man tænke sig Udstyr af

4—5 Gange saa højt Værd, som hele Søetatens aarlige

Budget udgjorde 1 Frederik III's sidste Aar!

Det ligger fremdeles nær at opkaste det Spørgsmaal,

om der under Statens slette Finanstilstand var tilstræk-

kelig Grund til ved Kristian V's Tronbestigelse at bruge

de store Summer, som da bleve udgivne til Anskaffelse

af de nye Regalier , deriblandt den kostbare og rigt

smykkede Krone. Hensynet til, at Arvekongedømmet
niaatte have andre Emblemer af den Slags end Valg-

kongedømmet, gjaldt imidlertid for at være altfor vigtigt

til, at Tanken om Finansernes Tarv kunde komme op

ved Siden deraf*). Senere under den samme Konge bli-

ver man slaaet af den forbavsende Kjendsgjerning, at

Udgifterne til Hoffet og Apanagerne i et Fredsaar som

1694 løb op til at udgjøre en Femtedel af den hele

Statsudgift**). Der er til Sammenligning blevet gjort

opmærksom paa, at de tilsvarende Udgifter i Enevældens

sidste Dage kun naaede op til en Tolvtedel af Stats-

udgifterne ^). Nu til Dags danne de Summer, som ere

fastsatte til den kongelige Civilliste og Kongehusets

Apanage, en fyrretyvende Del af hele Statens aarlige

Udgift '^). Man kan ej heller andet end lægge Mærke
til, at der under de idelige Overvejelser i Kristian

V's senere Regeringsaar om, hvad der kunde gjøres for

at hjælpe paa Finanserne, aldrig var Tale om nogen

*) Naar jeg i Første Del S. 13 efter, hvad der plejer at angives,

har nævnet Værdien af Kronen til mellem 7 og 800,000

Kdlr., bør jeg imidlertid nu anføre, at siden Udgivelsen af

denne Del af mit Skrift har C. Nyrop i Meddelelser om
dansk Gruldsmedekunst S. 63 Note givet den Oplysning, at

Kronen i 1858 er bleven vurderet til 236,000 Edlr. Det kan

derefter sikkert antages, at hin ovenfor angivne ældre Angi-

velse af Værdien er meget overdreven.

*") Der er dog herved særegne Forhold at mærke. Se Hen-
visning 6.
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Formindskelse af Hofudgifterne. De dannede ligesom

et noli me tangere^").

Under Frederik IV vedbleve disse Udgifter for-

lioldsvis at tynge ligesaa meget paa Statens Budget.

Med al sin økonomiske Sans kjendte han ikke til at

spare paa dette Omraade, end ikke i Krigstid. Udgif-

terne til Hoflioldningen løb i Aaret 171.3 højere op end

tidligere under hans Regering. Det er ogsaa paafaldende.

at der i Krigsaaret 1712 blev givet 11, .502 Rdlr. ud til

Livre for Hofbetjentene*), og at, medens Rentekammerets

Gager i samme Aar vare 27,144 Rdlr. og Kancelliernes

10,285 Rdlr., udgjorde Hof-, Stald- og Jagtetatens

Lønninger ikke mindre end 64,523 Rdlr. Under Kri-

stian V vare Udgifterne paa denne sidste Post i Aaret

1696 endog 114.933 Rdlr. Selv om man regner, at

Rentekammerets og Kancelliernes Embedsmænd foruden

deres Lønninger af Statskassen have havt en Del Spor-

telindtægter, bliver det dog et uforholdsmæssig stort Beløb,

som ifølge denne Sammenligning faldt paa, hvad der

stod i Forbindelse med Hoffet. En extraordinær betydelig

Udgift voldte Frederik IV ogsaa Statskassen ved sin

Udenlandsrejse. Vistnok gjør Riegels sig skyldig i en

uhyre Overdrivelse ved at angive Beløbet af. hvad den

kostede, til over en Million. Udgifterne dertil vare kun

en Femtedel deraf, nemlig omtrent 200,000 Rdlr. '). og

sammenligner man dette med, hvad der i hine Tider

næsten allevegne bortødsledes ved Ambassadørers Rejser^).

Udgifterne til Hoflioldningen vare i dette Aar:

Hofspisning 58,760 Kdlr.

Hofvinkjælder 17,760 —
Hofbageriet 3,260 —
Hofsukkerbageriet 4,500 —
Hofsølvkammeret 4,022 —
Brænde 5,542 —
Livre 11,502 —

Summa 105.346 Rdlr.
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bliver det i og for sig ikke mere end, hvad man kunde

vente, maatte gaa med til sligt; men ligesom denne Rejse

i alle Henseender var lidet heldig, saaledes var der paa

dette Tidspunkt, kort førend Staten atter kom ind i den

store nordiske Krig, Brug for Pengene til meget andet.

Hvad der gik med til de vigtigste Poster af Hof-

holdningen i Forbindelse med Jagt- og Staldetaten,

udrededes af Statskassen og opførtes paa de aarlige

Regnskaber over dennes Udgilter. Der var for dem.

ligesom for alle ordinære Statsudgifter, fastsat et Regle-

ment, som dog selvfølgelig var alt andet end bindende.

Kongen kunde ved særegne Resolutioner paabyde Ud-

gifter ud over det reglementerede og anordnede.* Paa
samme Maade vare ogsaa Apanagerne til Kongehusets

voxne Medlemmer fastsatte paa Statsbudgetterne og ud-

rededes af Statskassen. Kongeloven havde meget for-

standig forbudt, at noget Stykke af Riget maatte over-

lades nogen af Kongehuset til Underhold; men dette

havde ligesom gjort det til en Pligt for Enevoldskongerne

at sørge dobbelt godt med Apanager for deres yngre

Sønner eller Brødre. Saaledes var der, til Dels efter

Frederik III's testamentariske Bestemmelse, givet Kri-

stian V's Broder Prins Jørgen 30,000 Rdlr. om Aaret

foruden en Kapital paa 300,000 Rdlr. og Indtægterne af

Krongodset i Vordingborg Amt, i alt vistnok omtrent

60,000 Rdlr. om Aaret ^), Frederik IV's Broder Prins

Karl havde en aarlig Apanage paa 39,000 Rdlr. Det

er Summer, som langt overgaa, hvad der i vort Aar-

hundrede er givet Prinser i lignende Stillinger. Dron-

ningernes Apanager vare mindre, men dog ogsaa for-

holdsvis meget store, nemlig 20.000 Rdlr. Enkedronning

Sofie Amalie havde endog 50,000 Rdlr. om Aaret for-

uden Indkomsterne fra Krongodserne paa Lolland og

Falster samt Hørsholm. Man ser da ogsaa, at slige

fyrstelige Personer førte en kostbar Hofholdning. Fre-

derik IV's Broder Prins Karl, der, naar man regner

den Pension med, han nød fra England og Holland, maa
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have havt en Indtægt af 60—70,000 Rdlr. om Aaret.

havde en Hofstat paa 47 Personer, og han brugte aarlig

til sin Hoiholdning 30,000 Rdlr. foruden 23,000 Rdlr. til

Lønninger og Pensioner. Der blev .spist paa Sølv hos

ham og Søsteren Hedevig Sofie ^").

Men ved Siden af, hvad der opførtes paa Statsbud-

getterne og Statsregnskaberne , havde Kongerne ogsaa

Partikulær- eller Chatolkassens betydelige Indtægter til

Raadighed for deres personlige Udgifter. De maa altsaa

regnes med, naar man vil tale om, hvad der dengang

svarede til CiviUisten i vore Dage. Allerede i tidligere

Tid havde Øresundstolden havt en saadan Bestemmelse,

og denne Told vedblev at danne en Hoveddel af Parti-

kulærkassens Indtægt ^'J Sammen med den gav den

nordenfjeldske Told i Norge den største Sum til denns

Kasse, der i Gjennemsnit kan i egnes at have ydet Kri-

stian V 163,839 Kdlr. om Aaret ^^j. Frederik IV lod

i Aarene 1710 til 1714 den nordenfjeldske Told gaa i

Statskassen; men i Slutningen af den store nordiske

Krigs Tid steg Kassens Indtægter, saaledes at de 1719

vare 237.000 Rdlr. og 1720 225,000 Rdlr.

Partikulærkasseregnskaberne, der næsten gjenneni-

gaaende ere førte med stor Nøjagtighed, give Lejlighed til

paa mange Punkter at følge Kristian V's og Frederik IV's

personlige Udgifter. Man ser, at Kristian V har ydet

ansehgt til Statsformaal , dels ligefrem som Gave, dels,

hvad der under ham synes at have været det samme,

som Forstrækninger, saaledes til Søetaten i det hele over

600,000 Rdlr., til Landetaten 146.000 Rdlr. og til andre

Statsudgifter 126,944 Rdlr. Der tindes tidt nævnt Gaver.

blandt andet som last Tilskud 300 Rdlr. hvert Kvartal

til Kjøbenhavns Fattige, og P.engebidrag til at fremme

smukke Formaal, som naar han gav 1880 Rdlr. til nogle

kvæstede Officerer, 12,000 Rdlr. til Kirken paa Kristians-

havn og 3000 Rdlr. til en Kirke i Rendsborg. Det.

han har skjænket til Yndlinge som Adam Levin Knuth,

dennes Broder Eggert Kristoifer Knuth og Oversekretær
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Moth, løber ikke op til store Summer. Det er kun 500

Rå\r. om Kvartalet samt 300 Rdlr. ved Nytaarstid for

den første, der paa en Maade havde det som Gage for

sin Stilhng som Kasserer ved Partikulærkassen ^^), 250

Rdlr. om Kvartalet til Broderen o;:; ligesaa meget til

Moth, i det mindste i den senere Del af hans Regering.

Ved Siden deraf har den højt fortjente Admiral Spån

et Par Gange faaet en Pengegave enten paa 1000 eller

paa 500 Rdlr. , og Ole Rømer opføres stadig med 350

eller 500 Rdlr. om Kvartalet, som det synes, nærmest i

Anledning af Virksomhed ved Kongens forskjellige Bygge-

foretagender. Den berømte svenske Architekt Nicodemus

Tessin ser man, har faaet 5080 Rdlr. for Modeller til et

nyt kongeligt Slot, som imidlertid aldrig blev opført ^^^).

Det var ogsaa af Chatolkassen, at de forskjellige, for

øvrigt ikke overvættes store, Understøttelser til Fremme
af videnskabelige Pormaal bleve givne , som vi tidligere

have nævnt ^*).

Medens alle disse Udgifter dels vare smukke og

gode, dels kun irembyde liden Grund til Kritik, er

det anderledes med de paafaldende Summer, vi alle-

rede tidligere have set, at Kongen gav ud til Juveler,

Guld- og Sølvsager, ikke mindre end 434,792 Rdlr. ^^).

Hvad han har ladet udbetale til Klæder og Linned i sin

Regeringstid, er omtrent ligesaa forbavsende. Det løber

op til 187,459 Rdlr. Selv om der under Udgifterne til

Guld og Sølv o. s. V., er medgaaet en Del til nødvendige

Presenter, kan der ingen Tvivl være om, at her saavel

som ved, hvad der er brugt til Klæder, er givet meget

ud til unyttig Pragt. At fremdeles Kristian V's Forhold

til Sofie Amalie Moth, foruden at han skjænkede hende

Grevskabet Samsø, tillige har kostet Staten en Del ved.

hvad han har ydet hende og hendes Børn af Partikulær-

kassen, er en Selvfølge. Hun opføres paa dens Regn-

skaber enkelte Gange med Betegnelsen: „Grevinden af

Samsø" ; men langt almindeligere staar der ved Summer,

som utvivlsomt ere udbetalte hende, kun et NB; under-
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tiden ere Posterne stregede over, som om det skulde

skjules, hvad Pengene vare brugte til, saaledes 12 No-

vember 1688, da NB har faaet 10,000 Rdlr. Riegels

har meget ugenert paa et Regnskalj over Hof- og Stats-

udgifter, som han har ladet aftrykke i sin Kristian V's

Historie, anført: „Grevinde Samsø til sig og Børn havde

vist over 100.000 Kdlr. aarlig"^*'). Men dette er ikke

sandere end, naar han lod Frederik IV bruge en Million

Rigsdaler paa sin Udenlandsrejse. Bortset fra mindre

Summer ved visse Lejligheder eller en enkelt større

Gave, som den nylig nævnte paa 10,000 Rdlr., har Grev-

inden af Samsø i den største Del af Kristian V's Rege-

ringstid havt 2000 Rdlr. hvert Kvartal og desuden lige-

som Dronningen 5000 Rdlr. i Nytaarsgave. Hvad der

særlig er gaaet til hendes Sønner Gyldenløverne, er ikke

stort'").

Det Billede , som man altsaa faar af Kristian V's

Udgifter ved Partikulærregnskaberne, er fordelagtigere,

end man venter det. ikke blot. fordi han har ydet store

Tilskud til at bestride Statsudgifter med, men ogsaa for

saavidt hans Forhold til hans Elskerinde har kostet Lan-

det meget mindre, end man skulde tro. og det kun er saare

lidt. han har givet til dem, der ellers vare hans Yndlinge.

Men paa den anden Side bliver det dog i Løbet af hans

29aarige Regeringstid meget store Summer, der ligesom

ere bortklattede til lidet vigtige og til Dels lidet nyttige

Ting, især som en Følge af Hofetatens Talrighed. Et

Gjennemsyn af Tartikulærregnskaberne i det enkelte

svækker ikke det almindelige Indtryk, man faar, naar

man lægger de store samlede Summer sammen med Stats-

regnskabernes Talangivelser af, hvad der blev brugt til

Hofspisning, Vinkjælder, Livre og Lønninger til Hof-

etaten, Jagt- og Staldetaten, det Indtryk nemHg. at Hol-

udgifter og Kongernes personlige Udgifter stode i et stærkt

Misforhold til Statens Indtægter og Folkets Skatteevne.

Frederik IV's Brug af Chatolkassen havde ganske

samme Karakter som Kristian V's. Skjønt Regnskaberne
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over Kassens Indtægter og Udgifter ere meget nøjagtig

førte, ere de selvfølgelig førte for Kongens egen Skyld,

ikke for at tilfredsstille Efterverdenens Lyst til at se til

Bunds i hans Udgifter. Der findes derfor i Regnskaberne

adskillige Summer, hvorom det er umuligt at vide, hvad

de ere brugte til. Saaledes naar det 1720 opføres, at

der ved mundtlig Ordre blev udbetalt Admiral Gabel

40,400 Rdlr. uden Kvittering fra hans Side. Ligesaa

lidt kan man vide, hvad Kongen i det enkelte har brugt

de Penge til, som han paa Regnskaberne siges at have

„taget til sig selv", sædvanlig 6— 8000 Rdlr. om Aaret.

Man kunde kalde dem hans Lommepenge. Men de

Summer, som man saaledes intet nærmere véd om, ere

sammenlagte kun lidet betydelige ved Siden af dem,

hvis Brug man faar klar Kundskab om.

Frederik IV fulgte, kan man saaledes se. Faderens

Exempel i ved flere LejHgheder at yde Hjælp til de

almindelige Statsudgifter. Strax efter sin Tronbestigelse

overlod han 100,000 Rdlr. dertil, og i Aarene 1710 til

1713 (incl.) gav han Afkald paa den betydelige Del af

Partikulærkassens Indtægter, som tilflød den fra den

nordenfjeldske Told, og i Aaret 1714 paa en ikke ringe

Del deraf. Han lod Beløbet for disse 5 Aar gaa ind i

den norske Krigskasse, sikkert mindst 350,000 Rdlr. Ved
Siden deraf forstrakte han i Tiden fra 1708 til 1720

Statskassen med 100,000 Rdlr., af hvilke han dog synes

at have ladet sig en stor Del tilbagebetale. Naar man
ser, at han foruden at lade Universitetet faa Renter af

et Laan, det havde ydet, ogsaa udbetalte det (1701 og

1702) 46,048 Rdlr., kan der ingen Tvivl være om, at det

er et Laan til Statens Fornødenheder, han har tilbage-

betalt paa denne Maade. Ligesom man nu ikke bør glemme,

at der fra de aarlige Indtægter maa fraregnes 8—9000

Rdlr. om Aaret, der vedrørte Øresundstolden som nød-

vendige Udgifter, saaledes gav han aarlig 6—7000 Rdlr.

ud til Hjælp for Pensionister eller andre Fattige. Dertil

kommer som Gave til den ostindiske Mission i det hele
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8274 Rdlr., hvad for øvrigt ikke er saa meget, som man
skulde vente, naar man tænker paa hans Interesse for denne

8ag. fremdeles en aarlig Udgift til Kunstnere og Haand-

værkere paa over 7000 Rdlr. 8elv om der ved disse sidste

kan være blevet udgivet en Del Penge til lidet betydelige

Personligheder, var det af denne Konto, at Kunstnere

som Heinrich Kroch og Magnus Berg for en stor Del

havde deres Underhold. En meget omfattende Post paa

Partikulærkassens Regnskaber er, hvad der er udgivet

til Bygninger. Det løber, for saavidt det udtrykkelig

nævnes som saadant. indtil Slutningen af 1720 op til et

samlet Beløb af 6i8.279 Rdlr. 4 ;/ 15 /i. og hertil maa
endnu føjes en aarlig Udgift paa 1500 til omtrent 2060

Rdlr. i Arbejdspenge. Rimeligvis har en vis Byggelyst

havt sin Del i disse store Udgifter; men det maa vel

erindres, at Kjøbenhavns Slot var en meget ubekvem og

temmelig ubrugelig Bopæl. Det var derfor ikke under-

ligt, at han brugte ret anselige Summer for at faa et

tiltalende Opholdssted ud af det i sit Anlæg saa ind-

tagende Rosenborg Slot med den tilliggende Have. og

der er ingen Grund til at forarges over, at han byggede

Frederiksberg Slot, den første Bygning her hjemme, som

ved Bekvemmeligheder nogenlunde svarede til de Slotte,

der dengang rejste sig overalt i Europa. Baade den

og det saakaldte Operahus, som han selv senere omdan-

nede til et Kadetakademi — den Bygning, vi nu kjende

som Rigsdagens midlertidige Forsamlingsbygning — . ud-

mærke sig langt mere ved ædel Simpelhed end ved enten

overdreven Størrelse eller Pragt. Vi have set, at en

Udlænding dømte om Frederiksberg Slot, at det vilde

være en meget smuk Bolig for en Privatmand, men at

det. opfattet som et kongeligt Slot, ikke frembød noget

mærkeligt *''). Det var i Forhold til Datidens Fordringer

ikke mere end en sømmelig Kongebohg. han rejste sig

herved, og om man end maa tinde det overHødigt.

at han. da den store nordiske Krig var ved sin

Afslutning, paabegyudte Bygningen af Fredensborg
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Slot. maa det dog tillige erindres, at lians Plan for dette

var langt beskednere end den, som senere fulgtes ved

dets Ombygning. Meget af, hvad der er opført som

Byggeudgifter, bar ogsaa været brugt blot til Vedlige-

holdelse af de forskjellige Slotte, og dette var netop

aldeles overvejende Tilfældet med, hvad der blev udgivet

paa dette Omraade i Krigsaarene. Enhver vil da ind-

rømme, at denne anselige Del af Partikulærkassens Ud-

gifter ikke har været af anden Natur end, at de vilde

være højst naturlige Statsudgifter i et Land med en fri

Forfatning. Men ganske særlig gjælder det, naar man

ser Kongen under den store nordiske Krigs sidste Aar.

da han var stærkt optaget af Indretningen af Rytter-

godset, bruge 24,680 Rdlr. af Partikulærkassens Penge

til Opførelse af Barakker og andre militære Bygninger

paa nogle af de nye Godser og, naar han i 1720 lod

udgive 15,442 Rdlr. til Byggearbejder ved Proviantgaarden

og Tøjhuset.

Det samlede Resultat af alt dette bhver. at en

meget stor Del af Partikulærkassens Indtægter er bleven

brugt af Frederik IV, dels paa en særdeles nyttig Maade,

dels saaledes, at der ikke med Rette kan udsættes noget

derpaa. Medens det kun er saare ubetydelige Summer,

der kunne siges at være bortkastede til Mænd, som ind-

toge en Slags Favoritstilling, faldt en Hovedmasse af

Udgifterne hgesom i Kristian V's Tid paa Lønninger

og Gratialer til den store Masse Mennesker, der i højere

eller lavere Stillinger vare knyttede til Kongens Tjeneste

fra Hofpræster og Sekretærer ned til Staldkarle. Ride-

knægte eller lign. Disse Udgifter vare ligesom en Del

spredte af forskjellig Slags en Konsekvens af den store

Husholdning, der gjaldt for nødvendig ved den enevældige

Konges Hof, en Parallel til, hvad der var fastslaaet paa

Statsregnskaberne til Hofspisningen o. s. v. Idet utvivl-

somt den Maalestok, der her var anlagt, var for stor i

Forhold til Statens svage finansielle Evne. kom det
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samme ogsaa til at vise sig ved de tilsvarende L'dgifter,

som bestredes af Partikulærkassen.

Paa Juveler, Guld- og Sølvsager har han maaske

næppe kostet saa meget som Faderen; men naar man
ser, at han i Tiden fra 1710 til 1720, altsaa i de Aar,

den store nordiske Krig varede, har udgivet v>7.228

Rdlr. til slige Sager'"), fristes man til at spørge.

om ikke disse Aar krævede saa store Udgifter til

Statens Tjeneste og i det hele vare saa alvorlige, at

der var Grund til Sparsommelighed ved sligt. Men
langt mere stødes man ved, hvad hans Frillelevnet har

kostet ham. Sin første Elskerinde Frøken Viereck skjæn-

kede han Krongodset i Antvorskov Amt som et Grev-

skab, og da han nogle Aar senere forelskede sig i Frøken

Schindel. brugte han 60,000 Rdlr. af Statskassen til nt

kjøbe Godserne ^.'æsbyholm og Bavelse -"), som han gjorde

til et Grevskab Frederiksholm og forærede hende. Det var

ikke hans Skyld , at Frøken Vierecks Død og PVøken

Schindels Uforsigtighed, at forelske sig i en anden Mand
end ham selv, førte til, at disse Grevskaber faldt tilbage

under Kronen. En stadig Udgift, som Forholdet til

Frøken Schindel desuden voldte Partikulæi kassen, var

en Pension paa 2—4000 Rdlr. . ligesom Kongen ogsaa

1713 betalte en Gjæld for hende paa 8000 Rdlr. Men
endnu langt kostbarere var hans Forhold til Anna Sotie

Reventlow eller, som hun kaldtes. Grevinden af Slesvig.

Ikke nok med. at han overlod hende Indtægten af de

saa kaldte Udendigslande ved Marsken og skjænkede

hende det 1765 Tdr. Hartkorn store Vallø Gods, som

han faa Aar i Forvejen havde afkjøbt Gehejmeraad

Kr. S. Plessen, han lod hende tillige i det mindste fra

1715 have en aarlig Apanage paa 28,000 Rdlr. Hertil

kom jævnlig et Tillæg af et Par tusend Rigsdaler, og

han udredede desuden ikke ubetydelige Summer til hen-

des Betjente og Domestikker. Ingen kan vel heller

være i Tvivl om. at, hvad han kjøbte af Juveler og

Guldsager, for en ikke ringe Del har skullet tjene til at
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smykke hendes Hals og Arme. Oven i Kjøbet voldte

„Palæet bag Børsen" . som Kongen bestemte til Bolig.

først for Frøken SQ];iindel. siden for Anna Sofie, store

Udgifter ud over, hvad der ellers gik med til Bygge-

arbejder. Der kostedes saaledes i Tiden fra 1710 til

1720 45,964 Rdlr. 6V2 P paa denne Bygning. Dengang

Czar Peter 1716 var i Kjøbenhavn. hændte det ved et

Taffel hos Frederik IV, at denne som en Slags Spøg

sagde til Czaren: »Ah! jeg hører, kjærc Broder, at

ogsaa I har en Mætresse-'. Men Czaren svarede spidst:

„Kjære Broder! de Fruentimmer, jeg holder, koste mig

ikke stort, men hun, som I holder, koster Eder Tusender

af Rigsdaler i Sølv, som I kunde bruge paa en langt

nyttigere Maade" -^). Hvad vi her have set om Kongens

Udgifter, viser, at han fuldt fortjente denne blodige

Snært. Det var langt større Summer, han satte paa

Anna Sofie, endKristian V skjænkede Grevinden af Samsø.

Naturligvis vilde det være en utilladelig Overdrivelse,

hvis man vilde tale om Kongernes Udgifter i denne

Retning som tærende stærkt paa Statskassen; men lige-

som dette Frillevæsen i sædelig Henseende var forarge-

ligt, saaledes vare de Udgifter, som det voldte, fra et

finansielt Synspunkt afgjort forkastelige. Hvor meget

end Partikulærkassen ifølge gammel Overlevering gjaldt

som Kongens private Kasse, vare dens Indtægter i

Virkeligheden Statens saa godt som alle de, der opførtes

paa Statsregnskaberne. Kongen havde det samme mo-

ralske Ansvar for, hvad der blev brugt af den ene

Kasse, som for, hvad der blev givet ud af den anden.

Den stærke Brug, Kristian V og Frederik IV heldigvis

gjorde af en Del af Partikulærkassens Indtægter til

Statsformaal , viser, at de selv, i det mindste til en vis

Grad, havde en Følelse deraf.

Skjønt man ved at samle Udgifterne af Partikulær-

kassen med , hvad der paa Statsregnskaberne opføres til

flofholdniug o. s. v., vil finde den Paastand rigtig, der
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ovenfor er fremsat om Enevældens Kostbarhed her i

Landet som de Heste andre Steder, har det Tryk. de

voldte, knuget langt mindre end, l;vad Hær og Flaade

kostede. For at tage et Exenipel fra et Fredsaar 1698,

da opføres Udgiften i Budgettet for dette Aar til 882,850

Rdlr. til Landetaten i Danmark og 189,234 Rdlr. til

den norske Milits, hvortil endnu maa regnes Indtægterne

af Ryttergodset (4150 Ryttergaarde i Danmark og 1800

i Norge). For Flaadens Vedkommende opføres som
reglementsmæssigt 267,956 Rdlr. og som Extraudgifter

90,000 Rdlr. ^2). Da den samlede Sum af Statens Ud-

gifter i dette Aar beregnedes til 2,321,640 Rdlr. (heri dog

ikke Partikulærkassens Udgifter med indbefattede), slugte

altsaa Hær og Flaade de 2 Tredjedele af det hele Ud-

giftsbudget. Selv om dette var en Del mindre end i

Preussen, hvor under Frederik Vilhelm I iire Femtedele

rtf alle Statsudgifterne faldt paa Hæren, bliver det dog

et kolossalt Beløb, der her gik med, dobbelt foruroligende,

naar man lægger Mærke til, at paa det Budget, som

indeholdt et saadant Overslag, førte SammenHgning

imellem Indtægt og Udgift til et Underskud paa 592,324

Rdlr. Det kan ikke undre, at nogle Aar tidligere havde

en Kommission (1691), da den stod over for en Opgjø-

relse af Statens finansielle Status, udtalt i Anledning af

Udgifterne til Hæren og Flaaden, som i dette Aar
unægtelig krævede en extraordinær Sum paa 280,912

Rdlr., at „det ikke var muligt saadan en stor Force uden

Hjælp andensteds fra at underholde".

Vi have set, at hvad der tyngede stærkest paa dette

forholdsvis kolossale Budget, nemlig Hærvæsenet i Dan-

mark, uheldigvis trods de store Ofre var blevet udviklet

paa en Maade. der havde meget alvorlige Skyggesider,

og at det Resultat, der blev naaet, endog rent militært

taget, i visse Henseender saa lidet heldigt. For saavidt

det Hvervingssystem . hvorpaa det var bygget, til Dels

hang sammen med Tanken om at have en stærk Garni-
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son i Kjøbenhavn, der kunde være et Værn for Konge-

magten, hørte en Del af Hærudgifterne med til den

Forøgelse af det aarlige Udgiftsbudget, som Enevældens

Indførelse havde i Følge med sig, og de danne for saa-

vidt en Parallel til de forøgede Hofudgifter. Dette viser

sig især ved de store Bekostninger, der gjordes for at

udstyre enkelte Afdelinger af Hæren med pragtfulde

Uniformer og give dem højere Lønning, netop de Af-

delinger af Hæren . der ved Vagttjeneste paa Slottene

traadte i nær Forbindelse med Hoffet. Saaledes regnedes,

hvad der i et Fredsaar som 1708 blev givet ud til de

sex Kompagnier Hestgardister, at udgjøre 60,611 K,dlr.

;

der ansloges 75,683 E,dh\ til Livregimentet Dragoner,

55,025 Rdlr. til Livgarden til Fods og endog 80.160 Rdlr.

til Grenaderregimentet. Hvert af disse tre sidste Regi-

menter var paa 12 Kompagnier. En samtidig taler med
Begejstring om de pragtfulde Uniformer, som disse Grena-

derer fik 1709, altsaa paa den Tid, da Krigen med
Sverige stod for Døren; han siger, at Grenaderhuerne

vare ægte forgyldte og at Prisen for hver af dem løb op

til 12 Rdlr. ^^). Et saadant Grenaderregiment kostede

mere end hele Landmilitsen i Danmark!

Ogsaa her stikker alsaa en vis Pragtsyge Hovedet

frem og har voldt urimelige Udgifter ; men Hovedgrunden

til, at der holdtes en kostbar Hær, laa dog, som allerede

tidhgere nævnt, i den udenrigske Stilling. Virkningerne

af denne bleve selvfølgelig især skjæbnesvangre i finan-

siel Henseende ved Krigene, som i dette Tidsrum fulgte

efter hinanden med forholdsvis faa Aars Mellemrum.

Det er andensteds i dette Skrift blevet udtalt ^^), at hvor

store Fejl der end i det enkelte kunne være begaaede.

og hvor lidet Kristian V eller Frederik IV kunne siges

at have været fri for de krigerske Lyster, der i hin Tid

vare saa almindelige, saa talte tvingende Grunde for at

skabe saa stærk en Hær og Flaade som muligt, og der

kan siges meget til Forsvar for den Politik, der for det

Danmark-Norge 1G60—1720. II. 17
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meste blev fulgt. Det er kun Uvidenhed om Stillingen i

hin Tid i Europa og i Norden eller blind Ensidighed,

der kan bringe til i denne Politik udelukkende at se

Virkninger af Enevoldskongernes dynastiske Luner og

uforsvarlige Planer. Ved den mest tærende af Krigene,

den elleveaarige store nordiske Krig. maa det særlig

huskes, at efter at Frederik IV^ først havde valgt at

kaste sig ind i den, kunde han ikke mere trække sig

ud af den. Da Karl XII var vendt tilbage til Sverige,

gjaldt det om at holde ud til det yderste, ligefrem for

at forsvare Rigernes Tilværelse.

Kristian V's og Frederik IV's Politik førte for ea

Del kun til et Nederlag, idet Planen om at gjenvinde

de tabte danske og norske Lande fra Sverige slog Fejl

og maatte opgives for stedse; men for en Del kronedes

den med en Sejr af stor Betydning. Den gottorpske

Del af Sønderjylland blev vundet tilbage . og samtidig

med at den Lænke blev sprængt, hvori den svensk-got-

torpske Politik holdt Danmark-Norge fast, var Staten

kommen til at indtage en jævnbyrdig Stilling ved Siden af

Sverige. Unionstiden havde i det 16. Aarhundrede efter-

ladt sig som Arv. at Svenskerne i Danmark saa en

Magt, hvis Aag de havde friet sig fra. og som higede

efter atter at lægge dem under det; Krigene i Midten

af 17. Aarhundrede førte til. at man fra dansk-norsk

Side opfattede Sverige som en Stat-, hvis PoHtik og

Magtfylde truede med fortsatte Ydmygelser og svære

Tab. Nu i 1720 havde ingen af de skandinaviske Stater

mere Grund til at frygte hinanden. Et fredeligt For-

hold imellem de nordiske Folk, hvorpaa deres Lykke

for en stor Del beroede , var langt mere muligt . end

det havde været det i Aarhundreder. Kunde der end

true Danmark-Norge Farer fra den nye Magt, der havde

afløst Sverige paa Østersøens østlige Kyst, laa de ganske

anderledes i det tjærne, end da de havde truet baade

fra den holstenske og den norske Grænse. Der var

I
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endelig for Staten som europæisk Magt opnaaet en mere

anset Stilling, end den havde indtaget, siden Slaget ved

Lutlier am Bahremberg styrtede Kristian IV ned fra

den Højde, han hidtil havde staaet paa. Naar Voltaire

i Modsætning til Trediveaarskrigens Tid , da Danmark
„ikke var frygteligt for nogen", har talt om. at „dets

virkelige Storhed" først begyndte med Frederik III og

Frederik IV ^^) .' er dette et Udslag af den almindelige

Mening, at Enevælden havde hævet Danmark op fra dets

foregaaende Usselhed, baade i den ene og den anden

Henseende. Især havde den dansk -norske Sømagt
vundet et Ry. der paa den ene Side styrkede Folkets

Nationalfølelse, paa den anden Side hævede det i Euro-

pas Øjne.

Altsaa, vigtige Resultater vare vundne; men de vare

dyrt kjøbte, til Dels forfærdelig dyrt kjøbte. Det var

Udgifterne til Krigene mere end til noget andet, der

havde voldt Kongerne Plagen af den idelige Pengefor-

legenhed, som i adskillige Henseender havde forhindret

dem fra at forbedre de indre Tilstande og medført, at

Statskassen var tom og Pengeforpligtelserne store, da den

store nordiske Krig endte. Men først og fremmest var

det dem, der havde skabt det Skattetryk, hvorunder

Befolkningen var ved at segne. Dette føltes værst i

selve Danmark. Saa ødelagt som dette Land var efter

1660. saa uheldige som de sociale Forhold vare fra-

tidligere Tid, holdt det her haardest for Folket at vinde

tilstrækkelig Styrke til at bære denne Byrde. Hver
Gang det var ved at arbejde sig frem, kom en ny Krig

og kastede det tilbage. Det var derfor umuligt andet,

end at en saadan Tid maatte i høj Grad vanskeliggjøre

Udviklingen af de økonomiske Tilstande, og af den

større eller mindre Velstand afhang igjen for en stor

Del Samfundsforholdene.

En Undersøgelse af den materielle Udvikling er

da det, vi nu ville gaa over til. Det er saameget vig-

17*
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tigere for os at følge Hovedtrækkene af denne, jo mere

vi have set Enevælden optaget af, hvad der stod i

Forbindelse dermed, og jo større den Iver var, med

hvilken den stræbte at organisere og lede alt.

Vi vende først Øjet til Landbotilstandene i selve

Danmark.
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Uheldige Vilkaar for Udviklingen af Velstand paa Landet

i Danmark.

D.'en Fremstilling, der i første Del af dette Skrift

er givet af de første Enevoldskongers Landbopolitik, har

tilsigtet at vise . hvorledes denne gik ud paa med Be-

varelse i Hovedtrækkene af det fra Fortiden overleverede

Forhold mellem Godsejer og Bonde at give dette et vist

patriarkalsk Præg. Paa den ene Side skulde Herremanden
være en Slags Formynder for Bonden og som saadan i

mange Henseender danne et Mellemled imellem ham og

Staten, fremfor alt ved at indestaa for Betalingen af hans

Skatter, paa den anden Side tik han ikke blot den Pligt at

holde Bonden „ved Magt" ; men han skulde ogsaa ved sine

egne Interesser føres dertil. Det var, have vi set, Tan-

ken om, hvad Statens Tarv krævede , især Hensynet til

Nødvendigheden af at faa de Skatter, der behøvedes, og

Haabet om ved en saadan Ordning at kunne holde Ager-

bruget i Gang, som førte Enevælden ind paa denne Politik,

og den troede tillige ved forskjellige Bestemmelser at kunne

sikre Bønderne imod. at det patriarkalske Forhold blev

til et Trældomsforhold. Vornedskabets Ophævelse i

Slutningen af Tidsrummet var det vigtigste Skridt i saa

Henseende ^).
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Hvor vidt lykkedes denne Landbopolitik, hvilke

Forhold udviklede sig i denne Tid saavel for Bonde
som lor Herremand?

iJet første, der her maa ses paa. er de umaadelige

Vanskeligheder, der vare at kæmpe imod for at naa fremad,

og den Ulempe, at uagtet netop Hensynet til dem i høj Grad

indvirkede paa at fremkalde liegeringens Landbopolitik,

de dog i Virkeligheden ifølge deres Natur maatte danne

svære Hindringer for, at denne Politik kunde føre til

det ønskede Maal.

Enhver véd, at den første Betingelse for en lykkelig

Udvikling af Landboforholdene er, at Agerbruget og de

med dette i Forbindelse staaende Idrætter kunne skabe

Velstand eller i det mindste taalelige materielle Kaar.

Men ulykkeligvis var der paa den Tid, hvorom vi her

tale. kun ringe Udsigt til shgt. I og for sig stod Ager-

bruget igjennem hele det 17. Aarhundrede paa et meget

lavt Standpunkt. Det havde som sin ene Hovedside

Trevangsdriften. som den anden Fællesskabet. I begge

Henseender levede man paa en Arv . der var adskillige,

til Dels mange Aarhundreder gammel. Ifølge Trevangs-

driften havde den enkelte Landsby foruden Overdrev og

Engstykker, som undertiden hørte med til den, tre over-

ordentlig store Marker eller Vange, af hvilke de to vare

besaaede med Sæd. medens den tredje laa hen som Fælled

eller Græsmark. Der skiftedes saaledes imellem disse tre

Marker, at hver af dem hvert tredje Aar var Græsmark og

altsaa hvilede. Paa sine Steder i Jylland dyrkedes Jorden

som „Alsædesjord", d. v. s. den hvilede aldrig. Men
endog, hvor den almindelige Trevangsdrift fulgtes, var

Rotationen paafaldende kort og anstrængende for Jor-

den, forudsat, at der ikke gjødedes stærkt. Uheldigvis

var dette mindst af alt Tilfældet. Der kan ikke regnes,

at mere end en ottende Del, ofte kun en tolvte Del

af Jordernes Areal blev gjødet aarlig. og selv, hvor der

gjødedes, skete det ingenlunde efter en tilstrækkelig

Maalestok, Det skortede nemlig de allerfleste Steder, i
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det mindste ved Bøndergaardene, i høj Grad paa Gjød-

ningskraft, en simpel Følge af, at Kvægbesætningerne

for det meste vare smaa og tidt meget daarlige.

Sansen for Mejeridrift var dengang ikke va agnet

endnu, det skulde først ske hundrede Aar senere, det

var Fedningen, der endnu ligesom tidligere gjaldt for at

være det væsentlige ved Kvægholdet, Men uheldigvis

vare under Adelsvælden Bønderne saavel som Møllere

og Præster blevne udelukkede fra at maatte fede Stude,

og dette blev senere fastholdt under Enevælden-). Der-

ved vare de afskaarne fra det, der kunde have givet

dem den bedste Indtægt, og derved blev den Gjødnings-

kraft, som de havde at raade over, betydelig mindre, end

den vilde have været, hvis de havde brugt deres tidt

daarlige Korn til Kreaturfedning i Stedet for, at de

maatte sælge det som en ringe Handelsvare, eller hvis

de havde kunnet holde deres Kreaturer paa Stald og

ikke maattet nøjes med at græsfodre dem, indtil de

kunde faa dem solgte til andre , der havde Ret til at

fede dem. Hovedulykken med Hensyn til Kvægholdet

laa imidlertid i Manglen paa Foderurter, Man gjør

sig ikke let nogen Forestilling om, hvad det vilde sige,

at Datidens Agerbrug ikke kjendte Dyrkningen af Klø-

ver"''). Hvor der ikke havdes Hjælp i Engstrækninger,

var Landmanden henvist til kun at lade sit Kvæg græsse

paa den af Byens tre Marker, som ikke var under Plov,

eller paa Overdrevene, for saavidt Byen havde Del i

saadanne. Selv om Græsset paa slige Overdrev tidt var

fortrinligt, var det paa den anden Side ikke rigeligt, og

det maatte selvfølgelig være kummerligt paa Landsbyernes

Græsmarker, Det var aldeles nødvendigt at tage sin

Tilflugt til Skovene for at føde Kreaturerne. Skjønt

det var ødelæggende for Trævæxten, maatte Godsejerne,

*") Hist og her er der Vjlevet dyrket Vikker; men dette er da

traadt i Stedet for en anden Sædart og har ikke som Kløve-

ren nu til Dags været dyrket paa Græsmarken.
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i det mindste paa sine Steder, se igjennem Fingre med.

at Bønderne paa den Maade brugte Skovene som Al-

mindinger'*). Men selv med denne Hjælp, der endda

kun kunde ydes i de skovrige Egne. naaede Bønderne

sædvanlig ikke til at kunne mere end sulteføde nogle

faa Køer, især da den gamle Uskik, at Tienden ydedes

i Kjærven. skilte dem ved en ikke ringe Del af det Straa,

de ellers kunde have brugt til Vinterfoder. Bønder-

gaarde, som nu holde 12 til 16 Køer, formaaede den-

gang knap at holde Halvdelen, og det af en Race, der

i en stor Del af Landet var lille og kun malkede slet.

Det er betegnende at se Kansleren Peder Reedtz 1666

ved Salg af en Gaard i Nærheden af Kjøbenhavn til

Kongen ikke selv regne Køerne her til en højere Pris

end 5 Rdlr. 2 ^ Stykket^) Endnu ringere maatte det

blive med Mælken paa (jrund af det mangelfulde

Foder, især da Bønderne af Brist paa Hø^) vare nødte

til at lade Køerne gaa ude. selv længe efter Mortens-

dag, ja tidt endog saa sig tvungne til. naar Efteraaret

kom, at slagte en Del af de Kvægbesætninger, som de

vare ude af Stand til at fodre om Vinteren. Kom Krea-

turerne paa Stald, var der i de trange, tidt faldefærdige,

Bygninger kun aldeles utilstrækkelig Plads, Loftet eller

Stænget laa næsten paa Hovederne af de Køer, som

opstaldedes i dem*). Hvorledes skulde der under saa-

danne Forhold kunne opdrættes blot nogenlunde ordent-

*) Hvor langt tilbage det var med Uygningerne paa Landet,

viser et saadant Træk, som at Skorstene paa mange Steder

i Landet vare en ukjendt Luxus ved Bøndergaardene. Da
Frederik IV's Broder Karl 1714 blev Ejer af Vemmetofte
Gods. var en af de Forbedringer, han søgte at faa indført

paa Godset, den, at der allevegne blev bygget Skorstene i

Bøndergaardene. Ikke længe i Forvejen (1684) fortælles det.

at det kun var faa Bøndergaarde paa Møen. som havde

Skorstene, og da Professor JacobæuB 1692 rejste oppe i

Vendsyssel, skrev han blandt andet i sin Dagbog: „Husene

i Landsbyerne takte med Lyng, undertiden (ilternatim med
Lyng og Langhalm. Ingen Skorstene paa Husene i de fleste

I
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lige Malkekøer? Paar holdtes der vistnok nogle af, og

de kunde nøjes med daarligere Foder end Køerne ; men

ogsaa af dem var der og kunde der kun være faa.

Maatte et saa ringe Kreaturhold nødvendigvis have til

Følge, at der fattedes den Gjødning, som behøvedes til

Bøndergaardenes Jorder, blev det endnu værre i saa-

danne Egne, hvor Befolkningen af Mangel paa Brændsel

greb til at brænde Halm eller selve Gjødningen'').

Ligesaa slet som Bøndernes Jorder bleve gjødede,

ligesaa slet bleve de drevne i enhver Henseende. En
ordentlig Brakning af Jorden inden den første Udsæd

i Rotationen var noget uhørt. Datiden kjendte kun

Markredskaber, som den ukyndigste Bonde i vore Dage

vilde korse sig over, at nogen kunde tænke paa at bruge,

højst besværlige Hjulplove, som der maatte fire til sex

Heste for at trække, Harver med Trætænder, der idelig

knak over, naar de traf paa Stene eller haarde Jord-

klumper*), trange Vogne, paa hvilke der kun kunde

kjøres smaa Læs, og hvis Hjul fattedes Jærnskinner og

vare saa slet ^indrettede, at de kun med Møje drejede

sig om Axlen. Det var nødvendigt, idelig at smøre dem

;

men endda kunde det tidt være svært nok at komme
frem med dem paa de elendige Veje. Enhver kan

tænke sig, hvilket Spild af Tid og Hestekraft der gik

med under saadanne •Forhold. Det slette, til det tarve-

ligste Arbejde indskrænkede, Agerbrug blev i Virkelig-

heden saare kostbart. Oven i Kjøbet nødte Hoveriet

med dets mange Kjørsler tidt Bonden til at holde et

Par Heste mere, end han ellers behøvede. Saaledes

fremkom der det afskrækkende Forhold, at Bønder-

gaardene paa mange Steder havde flere Heste end Køer.

Landsbyer; men et lidet Hul oven i Taget, som kaldes Lyre"

(Brasch: Vemmetoftes Historie II, 76, Paludan:
Beskrivelse af Møen II, 342 og Suhm: Nye Samlinger
etc. III, 186).

*) Jærnharver omtales nok, men have aabenbart været sjælden.
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Endog paa Herregaarde kunde der være et skrigende Mis-

forhold i saa Henseende^). Vistnok vare disse Heste

for det meste nøjsomme, og i nogle Egne af Landet kunde

man se en Del af dem. de saa kaldte Ldgangsøg, gaa ude

den meste Tid af Vinteren og søge deres tarvelige Fo-

der paa Mark og i Skov. Men ])aa den anden Side vare

Bøndernes Heste smaa. i Almindelighed kun 9 Kvarter

høje, og Udgangsøgene endnu mindre, omtrent som de

islandske Heste i vore Dage. Især paa Sjælland stod

det daarlig til med Hestene. Den Gavn. der ved For-

aarspløjningen kunde haves af Udgangsøgene, efter at de

vare blevne udmagrede ved det kummerlige Liv under

aaben Himmel ved Vintertid, var selvfølgelig meget

ringe. Om de andre Heste gjaldt det samme som om
Kvæget, at de jævnlig vare sultefødede og opstaldede i

slette Bygninger. Regeringen kunde derfor længe nok

paabyde Oprettelse af Stutterier paa Herregaarde og

befale Præster, Møllere og Forpagtere at holde store

Hopper. Selv om det derved lykkedes at faa gode Heste

til Rytteriet, var og blev Hovedmassen af Landets Heste,

i det mindste paa Øerne, en svag og lille Race. . Til-

standen kunde i daarlige Aar blive saa slet, at f. Ex.

en sjællandsk Amtmand 1685 skrev til Overjægermesteren

Grev Reventlow, at han af Hensyn til Bønderne ikke

havde villet sende et af en Krybskytte skudt Stykke

A'ildt til Kjøbenhavu. „Man kan", hedder det, „i denne

onde Tid for Bonden knap faa en Vogn. som kan kjøre over

en Bygmark, forend Hestene blive trætte"^). En kon-

gelig Forordning af 14 April 1684 om Udskrivning af

Artilleriheste udtalte da ogsaa, at saadanne ikke kunde

ventes at ville findes paa Øerne. Forsøget paa at tvinge

Bønderne til kun at holde Hingste over en vis Størrelse •')

slog aldeles fejl. Der kom rundt omkring fra Indberet-

ninger om . at det var Bønderne umuligt paa Grund af

Mangel paa Hø og Græs at holde store Hingste. Re-

geringen saa sig nødt til at lade alt falde tilbage til

det gamle ^"). Hvordan kunde Markarbejdet da blive
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med Markredskaber og Heste som dem, Datidens Bøn-

der havde til Raadighed? Det indskrænkedes naturligvis

til Pløjning af den mest overfladiske Slags og, til at der

mere blev kradset end harvet i Overjorden.

Men endnu slettere blev Agerbruget ved Fælles-

skabet. Ikke nok med, at den enkelte Byes Jorder bleve

drevne af Bønderne i Forening; der var tidt Fællesskab

imellem flere Byers Marker. Disse kunde derved faa

. en kolossal Størrelse , Afstandene fra de tæt sammen-
byggede Byer til de fjærnere Dele af Markerne maatte

blive aldeles urimelige, og et overordentligt Tidsspilde

ved alle Kjørsler og alt Arbejde blev Følgen. Disse

Ulemper forøgedes end mere derved, at Bestræbelsen

for ligelig at skaffe hver Bondegaard Stykker af den

gode og af den mindre gode Jord, der fandtes i By-

marken, havde ført til, at de enkelte Gaardes Lodder

vare spredte efter en saadan Maalestok, at de kunde

ligge paa 60—70 forskjelhge Steder i^). Hvilket Tids-

spilde havde ikke ogsaa det til Følge? Og nu den

hele Række af andre Misligheder ved Fællesskabet, som

saa tidt ere omtalte, de mange Kjævlerier, som det

maatte fremkalde, de Hindringer for den flinke Bondes

Arbejdsevne og Selvstændighed, der fremkom, naar han

ikke selv kunde bruge det Øjeblik, som syntes ham
bedst til at pløje, saa eller bøste, men maatte rette

sig efter, hvad Flertallet af Lodtagerne fastsatte paa

Bystævnet eller Grandestævnet! Hvorledes maatte han

ikke med Hensyn til Grøftearbejder og overhovedet alt,

hvad der kunde forbedre hans Drift, være afhængig

af sine Byesbørn! Fællesskabet har vistnok oprindehg

udviklet sig naturlig af Landets Bebyggelsesmaade , og

det har som saa mange andre Samlag kunnet gjøre

Nytte under Middelalderens Samfundsforhold, der gjorde

det nødvendigt, at man søgte Værn hos hverandre.

Men allerede i det 17, Aarhundrede laa det som en

Mare paa alt Fremskridt i Agerbruget. Uagtet Folkets



268 Ellevte Kapitel.

Øjne i Datiden ingenlunde vare uåbnede tor alle dets

Skyggesider, vare de derfor ikke mindre store.

De Sædarter, som dengang mest dyrkedes her i

Landet, vare Byg. Rug, Havre og undertiden Ærter,

Vikker og Boghvede. Hvede saa man næsten kun paa

den lollandske Øgruppe og Møen. Men hvilken Sæd
man saa dyrkede, var det kun et saare ringe Udbytte,

der kunde ventes under Forhold som de her skizzerede.

Hvad vi nu omtrent vilde kalde Misvæxt. var i det 17..

Aarhundrede Gjennemsnitshøst paa Landets bedste Jor-

der. Fire til fem Fold af Byg og Rug og tre til fire

af Havre omtales idelig som det almindelige. Straaet

var desuden sædvanlig kun kort og Halmudbyttet der-

for meget ringe. Saaledes gik det i de gode Aar;

men nu, naar det enten faldt i med megen Regn. ved-

holdende haard Frost om Vinteren eller en hed tør

Sommer, naar Forholdene med andre Ord vare saa-

danne, at vore Dages Agerbrug vilde give under Middel-

høst, da blev der komplet Misvæxt*^). Den elendige

Afgrøftning. som var saa almindelig, gjorde, at Jordeu

ved stærke Regnskyl blev til et Morads, hvor Sæden
raadnede eller, saa snart det blev Frost, var udsat for

at fryse bort. Kom der Tørke, viste dirkningerne sig

af den overfladiske Behandling af Jorderne og af den

ringe Gjødningskraft. Alt visnede bort. Et daarligt

Agerbrug var ingenlunde dengang noget ejendommeligt

for Danmark, og der var Lande, hvor Misvæxt havde

Virkninger, som lykkeligvis vare ukjendte her hjemme.

I Frankrig naaede Nøden i et af de første Aar efter

1660 en saadan Højde, at der i 5— 6 Sogne døde 267

Mennesker af Sult. og i Aaret 1664 var der i hele Pro-

vinser den største Elendighed. Men om der end fattes

Sidestykker til sligt her i Landet, blev dog ethvert Mis-

væxtaar en alvorlig Hjemsøgelse, som satte Befolkningen

stærkt tilbage.

Dyrkningen af Herregaardenes Jorder stod vistnok

over den, der fandt Sted paa Bøndernes Marker. De

•I
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vare fri for Fællesskabet, og, selv om de Bønder, der

gjorde Hoveri, søgte at slippe saa nemt som muligt fra

Arbejdet, formaaede dog Ridefogdens eller Ladefogdens

Eder og Stok at drive igjennem, at det blev gjort i

rette Tid. Desuden var Gjødningskraften langt større

paa de store Gaarde end paa de smaa. Herremanden

havde Ret til at fede Øxne, og da han sædvanlig ejede

ente^n en eller flere Kongetiender eller Kirketiender, fik

han en overordentlig Hjælp dertil, idet Tienden skulde

ydes i Kjærven. Det blev flere Gange i Slutningen af

det 17. Aarh. nævnt som det vigtigste ved Tienden, at

den. der oppebar den, derved fik mere Foder ^^). At

imidlertid trods saadanne Fordele ogsaa paa Herre-

gaardene Agerbrugets lave Standpunkt trykkede Høst-

udbyttet dybt ned, behøver ikke at tilføjes.

Til alle disse Misligheder ved Landbruget i og for

sig. som kunne siges at have hæftet ved det igjennem

hele det 17. Aarhundrede. kom nu for Bondestandens

Vedkommende Fæsteforholdet. Saaledes som dette var

udviklet paa den Tid, da Enevælden begyndte, var det,

foruden at have andre Skyggesider, især uheldigt for

Bonden ved Mangelen paa nøjagtige Bestemmelser om.

hvor vidt hans Pligter og hvor vidt Herremandens Ret-

tigheder strakte sig. Enhver har hørt tale om Hoveriets

ødelæggende Indflydelse paa Bøndernes Gjerning, at det

berøvede dem Herredømmet over deres egen Tid, og at

derved Behandhngen af deres Marker blev langt slettere,

end den ellers vilde have været. Selve den Demorahsa-

tion, der laa i det tvungne Arbejde, den Fristelse til

Dovenskab og Drikfældighed, som Livet paa Hovmarkerne

eller de idelige Kjørsler førte med sig, var en ikke stort

ringere Ulykke, og hvilken sørgelig Skole til at udvikle

Trællesind hos Bønderne, tyrannisk Vilkaarlighed hos

Herremændene, var ikke det hele Forhold! Værst var

Fæstevæsenet vistnok, hvor Vornedskabet, som paa den

sjællandske Øgruppe, paatrykkede det Trældommens

Mærke; men ogsaa i de andre Dele af Landet vanske-
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liggjorde det i sin daværende ubestemte Form al sund

Udvikling. Det samme gjaldt aabenbart ogsaa paa

Krongodserne, hvor den adelige Lensmand hidtil havde

staaet i et lignende Forhold til Bønderne, som (lods-

ejerne paa de jirivate (Todser. Der havde maaske vieret

mindre Hoveri til Dyrkning af Hovedgaardsjord. men til

Vederlag tidt været mange plagende Ægtkjørsler, for

uden at Skatteforholdene havde været ugunstigere end

paa Adelens Godser, da Kronens Bønder maatte ud-

rede dobbelt Skat imod Adelens.

Den Del af Bondestanden, som. dengang Adelsvæl-

den afløstes af Enevælden, indtog en heldigere Stilling

end Fæstebønderne, nemlig Selvejerne, var af underordnet

Betydning. Af saadanne Selvejere, der havde deres

Gaarde med fuld Ejendomsret eller, som det hedder i

Forordningerne, selv havde Herligheden til deres Gaarde

og hverken ydede Landgilde eller gjorde Hoveri, var

der aabenbart kun faa. Foruden dem var der Selvejer-

bønder, som, om de end vare Ejere af deres Gaarde,

dog maatte yde Landgilde og gjøre Hoveri til en eller

anden Herremand, der havde „Herligheden" over dem.

De havde imidlertid den utvivlsomt store Fordel kun at

gjøre en Fjerdedel af det Hoveri, der paahvilede Fæste-

bønderne, og at deres Gaard gik i Arv i deres Familie.

Man maa nærmest sammenligne dem med en senere

Tids Arvefæstere. Uheldigvis var ogsaa deres Tal svun-

det overordentlig stærkt ind i Adelsvældens Tid. Deres

saa vel som de egentlige Selvejeres Tal angives ved

Midten af 17. Aarhundrede at have været omtrent 5000;

men sikkert er dette Tal ingenlunde. Fælles for aUe

Bønder vare de Plager, som Jagtlovene voldte dem, at

de vare udsatte for at se Raadyr og Hjorte tumle sig i

deres Sæd, uden at de havde Lov til at skyde dem, og

uden at de engang kunde have en Hund, der var i Stand

til at jage de ubudne Gjæster bort '*). Men værre var

den Vilkaarlighed, de led under ved Tiendeopkrævningen,

der udsatte dem for at se deres Sæd, naar den var
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mejet, staa og blive ødelagt paa x\Iarken, inden Tiende-

ejerne fik udtaget af den de Neg. der tilkom dem^**).

Skjønt der saaledes hæftede en Række alvorlige

Skyggesider ved de danske Landboforhold, som de vare

i Adelsvældens Tid indtil Krigene med Karl Gustav,

havde Tilstanden dog i det mindste i den største Del

af Landet været taalelig og i flere Egne endog ret

gunstig ^•^). De tarvelige Livsvaner og Husfliden gjorde det

muligt at hjælpe sig igjennem med smaa Indtægter i rede

Penge. Hvis den Skildring, som Arent Berntsen i sit

1656 udgivne statistiske Værk: „Danmarckis oc Norgis

fructbar Herlighed" har givet af de danske Landbofor-

hold, stod til troende, maatte man endog holde baade

Herremænds og Bønders Kaar i hin Tid for at have

været gode. Naar man undtager Vornedskabet og

Hoveriet paa Sjælland, kan denne Forfatter ikke se en

eneste Plet ved Samfundsforholdene eller de økonomiske

Tilstande. Han lovpriser alt paa en Maade, der svarer

godt til Bogens for et statistisk Værk forunderlige Titel.

Men det Billede, han giver, er vitterlig altfor lyst. Der

kan ikke være Tvivl om. at Virkningerne af de uheldige

Agerbrugsforhold og sociale Tilstande allerede dengang

kunde føles, og det stærkt. I Aaret 1604 havde Rigs-

raadet i en Forestilling til Kristian IV skrevet om Bøn-

derne saavel som om Borgerne, at der var større Armod
iblandt dem, end let kunde gives tilkjende, og at der var

flere tusend øde Gaarde ^^). Samtidig klagede en Lensmand

paa Mariager Kloster over, at der paa det Gods. som

hørte dertil, fandtes mange øde Gaarde, til hvilke han

ikke kunde finde Fæstere, og denne slette Tilstand ved-

blev at holde sig i den følgende Tid^"). De ulykkelige

Krige, der begyndte efter 1625. tilføjede ogsaa store Dele

af Landet alvorlige Hjemsøgelser. Efter at allerede de

Kejserlige havde faret ilde frem paa den jydske Halvø i

Aarene 1627 til 1629, var Helm;Wrangels Tog 1644 og 1645

op i Jylland et slet og ret Røvertog i Trediveaarskrigens

ægte Stil, der bredte Elendighed over store Dele af dette
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Landskab. Det er fremdeles en Kjendsgjerning, at Adelens

V^elstand som Godsejere over hele Landet var i stærk

Tilbagegang, og at kun faa Familier kunde kaldes rige.

Den svenske Resident Magnus Dureli har sandsynligvis

da ogsaa Ret. naar han i den Skildring af Tilstandene i

Danmark, som han M'i'Vi sendte Dronning Kristina, frem-

hæver Træk af stærk økonomisk og social Tilbagegang

her i Landet, og det er sikkert ikke for højt regnet,

naar han angiver, at der paa de danske Øer og i Nørre-

jylland fandtes 765 øde Gaarde. Enhver, der endehg

husker paa den bitre Klage over Herremændenes Tyranni,

vi tidligere have set^^) Bønderne i Efteraaret 166(» ind-

give til Frederik III, vil have det Indtryk, at det i

Virkeligheden var saare langt fra at se ud, som Arent

Berntsen fremstiller det. Om end den sociale Elendig-

hed i dybere Forstand endnu var indskrænket til Vor-

nedskabets gamle Hjemstavn, den sjællandske Øgruppe,

er det klart, at Landets Velstand hang saa at sige i en

Traad. Et Agerbrug som det, der fandtes her hjemme,

kunde kun give et ringe Overskud, og paa det beroede

i Virkeligheden alt. Industrien var af saare ringe Vigtig-

hed, den kunde intet yde *^).

Hvor Overskuddet kun er lille og usikkert, kan selv

en ringe Tilbagegang fremkalde Underskud og dermed

social Elendighed. Hvor skjæbnesvangre maatte da

ikke Ulykker blive som de, der i Aarene 1657 til 1660

hjemsøgte Land og Rige? De materielle og sociale

Grundskader, som Landet længe havde lidt under, bleve

i et saadant Øjeblik dobbelt farlige. Der var nu ikke

mere blot Spørgsmaal om at holde sig oven Vande under

nogenlunde almindehge Forhold. Marker, der vare over-

groede med Ukrudt, skulde atter under Ploven, afbrændte

Landsbyer skulde bygges op , ødelagte Herregaardsbyg-

ninger skulde igjen under Tag. Men hvor vare Hestene,

der skulde trække Plovene? Fjender eller saa kaldte

Forbundsfæller havde røvet dem ligesaa vel som de Køer
og Faar. der havde græsset paa de store Fælleder. Og
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hvor vtire paa mange Steder de Bønder, der vare nød-

vendige for at faa Agerbruget i Gang? De vare døde

som en Følge af Krigens Elendigheder eller af den Pest,

der i store Stykker af Landet havde fulgt den i Hælene,

eller de vare flygtede og higede mindst af alt efter at

vende tilbage til det ødelagte Hus, de tomme Stalde og

de trøstesløst udseende Marker. De trak hellere rundt

og tiggede og forfaldt til Drukkenskab. Krigstiden

havde nødvendigvis maattet skabe megen Demoralisation,

der gik jævnsides med Fortvivlelsen. Statskollegiet mente

endnu 1664 at kunne kalde det en Sjældenhed, at der

til en Hovedgaard fandtes „Bøndergods, som nogenlunde

havde Avling paa". Store Pengesummer krævedes for

at raade Bod paa alt dette; men ingen havde dem. Nu
viste det sig slaaende, hvor fattigt Landet var. Staten

havde været nødt til at pantsætte og sælge sine Kron-

godser, og medens den maatte række begge Hænder ud

for at kræve, hvad den behøvede, havde den mindst af

alt noget at give. Herremændene vare for en stor Del

omtrent ligesaa ødelagte som Bønderne, og Borgernes

Tilstand var. taget som Helhed, alt andet end glædelig.

Da man saa tog fat paa Arbejdet og søgte at slaa

sig igjennem, som det bedst lod sig gjøre, var det et

Agerbrug som det, hvis lave Standpunkt vi nylig have

dvælet ved, der skulde oprette det tabte. En Del Mænd
i Jylland kunde vistnok tjene godt ved at opdrætte og

udføre Stude, hvilket fordum havde gjældt for en saa-

dan Rigdomskilde, at det var bleven nævnet: „Danmarks
Guldmine" og endnu siges at have havt et anseligt Om-
fang. I Slutningen af Tidsrummet regnes der at være

blevet udført omtrent .50.000 Stude om Aaret. Der
kunde i et enkelt Aar paa Herregaarde i Aarhus Stift

være opstaldet fra 50 til 210 Øxne^**). Men dette for-

slog selvfølgelig ikke stort til at hjælpe Landet op, og

ulykkeligvis voldte en Uenighed imellem Regeringen og

den hollandske Republik, at denne Handel led et alvor-

ligt Knæk et Par Aar, førend den store nordiske Krig
Danmark-Norge 1660—1720. II. 1^
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andte. Enkelte Godsejere kunne samtidig have havt

ganske god Indtægt af deres Mejerier, som naar en

Kammerherre Broclidorrt" i Aaret 1712 udførte lOoTdr.

Smør over Horsens-*); men med en Kvægbestand som

den ovenfor omtalte — og den blev aldeles ikke bedre

i lang Tid efter 1660 —
. kunde Udførsel af Smør og

Ost umulig have stor Betydning i det hele. Befolknin-

gens Hovedmasse var langt overvejende henvist til at

tjene, hvad den behøvede for at arbejde sig i Vejret,

ved et Kornudbytte, saaledes som det kunde skafifes ved

at høste fra 3—6 Fold Byg. Kug og Havre. Medens

det danske Byg havde et godt Navn, var uheldigvis den

Rug. man høstede, en temmelig ringe Handelsvare, der

kun havde liden Afsætning udenfor Statens Omraade.

egentlig kun til at brænde Brændevin af-^). Og hvor

haardt holdt det saa ikke oven i Kjøbet tidt at opnaa

det tarvelige Udbytte , der dengang gjaldt for en Mid-

delhøst !

Den Elendighed og Folketomhed, som Trediveaars-

krigen bragte over Tyskland, havde der til Følge, at

Ulvene tog Overhaand efter en stor Maalestok, og at

Kratskov bredte sig paa de Marker, som vidt og bredt

laa udyrkede hen. Der skete ved Krigene med Karl

Gustav noget lignende her hjemme, i det mindste i

.Jylland . om end selvfølgelig efter mindre Maalestok.

Ulvenes Tal steg dels i selve Krigsaarene fra 1657 til

1660. dels i de nærmest følgende Aar, da man var nødt

til at lade de ubehagelige Gjæster skjøtte sig selv*).

Den ene Gang efter den anden klages der i Slutningen

af det 17. Aarhundrede over den Plage, man havde af

*) Et snurrigt Sagn omtales i Samlinger til jy elsk Historie

Og Topografi V, 38, hvorefter Polakkerne, der vare de

mest forhadte af de fremmede Krigere fra hin Tid her hjemme,

havde ført Tlvene med sig som Hunde til at opsnuse, hvor

Jyderne havde deres værdifulde Sager gjemte. Da de droge

l)ort, havde de sluppet Ulvene løs,
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dem. Klagen lyder fra Vendsyssel og fra Hedeegnene

imod Vest ligesaa vel som fra Skovegnene længere Øst

paa. De vare Bøndernes værste Plageaander ved Siden

af Tatere og Natmænd, og der maatte foretages store

Jagter for at sætte en Skranke for dem. Men endnu

1693 hedder det i et kongeligt Reskript, at de gjorde

stor Skade i Jylland , og Biskop Bircherod taler 1695

om de Ødelæggelser, de anrettede i Vendsyssel paa alskens

Dyr '-'3).

Meget værre var det dog aabenbart, at paa mange

Steder i Jylland, hvor Marker vare komne til at ligge

øde under Svenskekrigen, og hvor det i de nærmest føl-

gende Aar var umuligt at faa dem under Ploven, der

bredte Lyngen sig strax. Den spillede samme Rolle her

som Kratskovene i Tyskland. Oven i Kjøbet kom som

en Ulykke for sig selv Sandflugten, Efter at Jylland

havde faaet alskens Fjender ind over Grænsen fra Syd,

der havde lagt det øde , tog Sandflugten atter fat fra

Nord. saaledes som den gjentagne Gange havde gjort

siden det 16. Aarhundrede '^*). Den var en frygtelig

Plage for visse Dele af Vendsyssel, ogsaa Læsø blev

haardt medtaget deraf. Men den værste Hjemsøgelse

var det dog, at det ene Misvæxtaar fulgte efter det

andet i det Afsnit af Enevældens Historie, hvorom her

er Tale. Hvilket Slag var det ikke, at strax 1661 var

et saadant Aar^^)! Den ulykkelige Landbefolkning be-

gyndte med at se Vind og Vejr spotte dens Anstræn-

gelser for igjen at komme til Kræfter. Som lignende

TJlykkesaar kunne exempelvis nævnes 1681, 1684, 1688,

1693, 1699, 1706, 1709 og 1719. Værst af dem alle

var Vinteren 1708—1709, denne over hele Europa be-

rygtede Vinter, der ødelagde Provences Olivenskove lige-

saa fuldt som Vintersædsmarkerne i nordligere Lande.

Den varede her i Landet fra strax efter Mikkelsdag

1708 indtil op i April 1709, Fiskedammene bundfrøs,

hvad der var af Fuglevildt saavel som af Harer, døde

for største Delen bort i Jylland, Eugen blev i adskillige

18*
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Egne ødelagt, og man fattedes rundt omkring Saasæd til

det følgende Aar. Mange fattige Folk i Jylland, hedder

det, maatte æde Erum af Lyng og Bark af Træ til

Brødet, mange døde derfor baade af Hunger og Tørst ^*^).

Medens Landbefolkningen under saadanne Forhold

havde at kæmpe sig frem imod Krigens Virkninger, var

det, at det Skattetryk kom til at hvile over Landet, som

vi tidligere have dvælet ved. Regeringen var strax fra

Enevoldstidens Begyndelse kommen ind i en usalig Cirkel-

bevægelse; den trængte til Penge, og dem kunde den

kun faa i et ødelagt Land. saaledes at den ved at for-

lange de Penge, den behøvede, maatte forværre Tilstan-

den og svække Skatteevnen. Hvor knugende et Tryk

Skatterne udøvede paa Bønderne, have vi i det fore-

gaaende paa flere Steder havt Lejlighed til at se^^*).

I Slutningen af Aaret 1 703, et Aar, i hvilket der ikke

hvilede extraordinære Skatter paa Hartkornet, blev det i

en Kommission af Statens højeste Embedsmænd paastaaet

af en af Gehejmekonseljets egne Medlemmer, Otto Krabbe,

og det med fuld Tilslutning af de andre, der havde Sæde

i Kommissionen, at „det. som en Bonde paa 8 Tønder

Hartkorn med Skatter og hans højfornødne Udgifter, som

bestaar i saa mangfoldige Poster og Maader, skal udrede.

bedrager sig aarhg 80 til 9(i lldlr. om Aaret-*. og man

var enig om at tinde det saare truende -'). Nogle Aar

senere udtalte Krabbe som en almindelig Dom, at Bøn-

derne i et Lægd paa 2<t Tønder Hartkorn i Forening

ikke vilde kunne udrede 30 Rdlr. uden deres fuldstændige

Kuin^®). Det mindste Tillæg af Skat. ethvert Uheld ved

Høsten blev under shge Forhold ødelæggende. Med
luld Ret kunde Bønder derfor opfatte det som noget,

der var værdt at gjøre sig til af, naar de mægtede at

svare deres Skatter og Landgilde. Hvem husker ikke

det Sted af „Erasmus Montanus", hvor Per Degn sum et

vægtigt Bevis for. at Jorden er flad som en Pandekage,

gjør gjældende, at det antages af Sognefogden og adskil-
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lige andre brave, bosiddende Mænd, der have svaret

deres Skat og Landgilde baade udi onde og gode Tider!

Og Skattetrykket rammede foruden Bønderne ogsaa

Godsejerne. Selv om disse, for saavidt de havde 200

Tønder Hartkorn Jordegods eller derover, vare fritagne

for at betale de ordinære Skatter af Hovedgaardstaxten,

saa have vi set. at de ikke alene under almindelige For-

hold maatte udrede Familieskat og Folkeskat for dem,

der hørte til deres Husstand , men at Kopskat og Krigs-

styren traf dem haardt i Krigstider. , foruden at der blev

paalagt dem Ydelser, snart af Fourage, snart af Rytter-.

Dragon- og Artilleriheste, snart af Skat til at hverve

Skytter for. og at de endelig havde den alvorlige Byrde

at skulle bælte for deres Bønders Skatter. Det kunde

derfor komme til at gaa stærkt ud over dem*), naar

Bønderne, som saa tidt skete, ikke kunde udrede disse.

") Tænke vi os en Sædegaard paa 500 Tønder Hartkorn i me-

get god Stand, saaledes at den kunde taxeres i Gjennemsnit

til 50 Rdlr. for hver Tønde Hartkorn, og hvoraf 450 Tønder
vare Bøndergods, 50 Tønder fri Hovedgaardstaxt, og at den
var beboet af en Proprietær med Hustru og 3 Børn, da vilde

han — for slet ikke at tale om de cxtraordinære og tidt

trykkende Ydelser af Heste, Fourage o. s. v. — have at ud-

rede paa den store nordiske Krigs Tid 64 E,dlr. i Kopskat
og 275 Rdlr. i Krigsstyr, foruden i Familieskat 1 Rdlr. for

enhver Person, der hørte til hans Familie eller Tjenestefolk

og var over 12 Aar samt som Folkeskat fra 1 til 3 % for

enhver, der var i Tjeneste hos ham, i alt omtrent 360 Rdlr.

Men hertil kom nu, at han maatte betale for sine Bønder
paa Amtstuen i det mindste 1350 Rdlr. i ordinær^ Hartkorn-

skatter og 225 Rdlr. som Krigsstyr, altsaa en samlet Sum af

mindst 1935 Rdlr. Han maatte prise sig meget heldig, naar

han kunde slippe med i længere Tid at staa i Forskud for

sine Bønder og ikke helt maatte give Afkald paa en Del
af, hvad han lagde ud for dem. Huske vi paa, at alt dette

skulde udredes af en Ejendom , der regnedes for at være

25,000 Rdlr. værd, vil man se, hvor haardt Skattesystemet

rammede Proprietærerne, som man saa tidt har sigtet Ene-
vælden for ensidig at ville hjælpe.
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Saa tæt som Forholdet var imellem (iodsejere og bøn-

der, maatte ogsaa de førstes Velstand i mange Hen-

seender blive afhængig af de sidstes Kaar, Men for

Bønderne var der den særlige Ulykke, at jo kummer-

ligere det saa ud med Agerbruget, jo vanskeligere det

var for dem under de ovenfor skildrede Høstforhold at

arbejde sig frem , desto mere blev Regeringen ved sine

Anstrængelser for at holde Markarbejdet oppe ført ind

paa at gjøre Baandet imellem Godsejerne og dem endnu

strammere, end det var i Forvejen-"), Derved blev Umyn-

dighedstilstanden drevet ud over, hvad den havde været

i tidligere Tid. 1 hvor høj Grad Regeringen end ved

Forholdenes ubarmhjærtige Logik blev ført ind paa denne

Bane, efter at den havde ment at maatte gjøre Herre-

mændene ansvarlige for Bøndernes Skatter, førte Systemet

dog til et helt andet Resultat, end den havde villet.

Selv om den ved forskjelhge Bestemmelser søgte at værne

om Bønderne, blev det Forhold, der skulde have havt

et patriarkalsk Præg. i Virkeligheden for det meste til

et slet og ret Tvangsforhold.

Idet dette traadte stærkest frem, hvor Vornedskabet

sluttede sig dertil, har det bragt Holberg til et Sted i

Peder Paars at give en voldsom Skildring af Vorned-

skabets Aag, saaledes som det havde været før Frederik

IV's Tid. Hvor Peder Rus i Slaget paa Anholt oji-

muntrer sine Folk til at kæmpe tappert, lader Holberg

ham sige:

1 usle Vornede! Hvad Nytte eller (iavn

Hvad Fordel er for .Jer, at 1 paa Eders Stavn

At .Sult og Armod døerV Nu kan 1 med stor Ære

Opofre Eders Liv. I drives jo som Mære
Til Arbejd af Jer Foged, Jer Herskab og Jer Fræst.

Ej nogen Dag er fri, ej Søndag eller Fest,

Ug om I skulde dø i denne Krig og. Fejde,

Jer Tilstand ikke mer Jer nogen skal bebrejde,

1 dog ved Døden kun kan Fængslet blive kvit.
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Det var en Dom. om hvilken Hans Gram med Rette

udtalte, at den ikke i Styrke stod tilbage for Moles-

worths Ord, naar denne ytrede, at Bønderne paa Sjæl-

land vare ligesaa fuldt Slaver som Negrene paa Barba-

dos*). Men desto værre var der adskilligt sandt i

Skildringen. Saa meget større Betydning maatte det

kunne faa, at Frederik IV hævede Vornedskabet for

alle, der vare fødte efter hans Regerings Begyndelse og

meget lindrede Kaarene for dem , der vedbleve at være

vornede. Det kunde nu haabes , at den sjællandske og

lollandske Bondestand efterhaanden vilde fri sig fra det

Præg af livegne Trælle, som hvilede over dem. Dette

Haab lik et stærkt Udtryk i fiere samtidige Digte, der med
virkelig Følelse priste Forordningen om Vornedskabets

Ophævelse som et stort Fremskridt**), og Holberg, som

havde udmalet dets Ulykke med saa stærke Farver,

kaldte Forordningen med Rette „den største Zirat" i

Frederik IV's Regering, Men dens gode Virkninger

*) Ejendommelig nok protesterede Holberg senere i sin

Danmarks og Norges Stat (2den Udgave S. 300] imod
denne Ytring af Molesworth. og han kunde vistnok gjøre

det fra et rent juridisk Standpunkt; men, hvad han selv har

sagt i Peder Paars, giver ikke noget lysere Billede af Vor-

nedskabet end, om dette havde været fuldstændig Trældom.

**) Se Nyerup: Skildring af Tilstanden i Danmark og
Norge I, S. 453 &., hvor han har citeret flere Digte af Vil-

helm Helt, der handle derom. Saaledes det Digt. der bærer
Navnet: „Den skaanske og sjællandske Bonde", og hvor

Sjællænderen blandt andet siger:

Men Gud ske Lov, den slemme Skik,

Som Bonden før har plaget,

Den er nu af Kong Frederik

Fra Bonden slet borttaget.

Gud være selv hans store Løn!
Han vil det nu ej vide

Og se, at mangen Bondesøn
Den Trældom mer skal lide.
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vilde ikke ret kunne vise sig. førend den Ungdom, der

var født efter Kongens Tronbestigelse, voxede til, og

først og fremmest niaatte den store nordiske Krig være

endt. Saalænge den varede, medførte den dels paa andre

Maader forøgede Byrder, der kuede Bondestanden, dels

blev Udskrivningen og Underholdet af den i Aaret 17ol

oprettede Landmilits under disse Forhold et svært Tr}'k.

især da Udskrivningen, som tidligere nævnt, var ordnet

paa en lidet heldig Maade^"). Endnu værre var det, at

der ikke blev holdt skarp Kontrol nok for at hindre

Herremændene i at misbruge Landmilitsen til forskj el-

lige Vilkaarhgheder imod Bønderne. Selve det, at den

ret kom til at udvikle sig under en saa svær Krig som

den store nordiske, virkede sit dertil, da det under den

laa nær at tage noget lempelig paa de vanskelig stillede

Proprietærer; men man faar tillige her Indtryk af det

samme som jævnlig ellers, at der ikke blev sat Kraft

nok ind paa at faa Forordningerne gjennemførte. som

de skulde. Saameget er vist, at Herremændene ikke

alene greb Lejligheden, hvor de kunde, til at faa saadaune

Bønderkarle eller Husmænd udskrevne, som de af en eller

anden Grund helst vilde have tagne til Soldater; men en Del

af dem søgte rundt omkring at stavnsbinde Bondebefolk-

ningen i den udskrivningspligtige Alder. Utvivlsomt

fristede den Pligt. Regeringen havde paalagt dem til at

være ansvarlige for. at der fra deres Godser blev stillet

det fastsatte Tal Rekrutter, dem til at gjøre det saa vanske-

ligt som muligt for Bønderkarlene at flytte bort. Forord-

ningen af 19 Februar ]7<»]. der blev udstedt 3 Dage.

førend Landmilitsen oprettedes, havde fastsat, at enhver

af den tjenende Klasse, baade Mand og Kvinde, der

vilde Hytte fra det Gods, hvor han havde Arbejde, skulde

have Pas fra vedkommende Herremand. Dette var paa-

budt for at hindre, at de, der gjorde Tjeneste paa God-

serne, skulde tiytte bort i Utide eller paa ulovlig Maade
og saaledes, for saavidt de vare Mænd i L'dskrivnings-
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alderen, unddrage sig deres Soldaterpligt. I nøje Sam-

klang med Regeringens Lyst til i mange Tilfælde at

bruge Godsejerne som en Slags Embedsmænd ^^), lagde

den denne Krontrol i deres Hænder i den Mening,

at de bedst kunde holde Øje med Befolkningen paa

deres Godser. Men uagtet ingen Proprietær havde Ret

til at nægte den Mand elier Kvinde, som opsagde sin

Tjeneste paa lovlig Maade. Tilladelsen til at flytte bort,

uagtet der altsaa intet Stavnsbaand var, brugte adskillige

Herremænd vitterlig den Lejlighed, de her havde, til,

som det senere af sagkyndige Mænd blev udtalt om dem,

at „tvinge en Del uvittige Folk, som det ej bedre for-

stod , at blive ved Godset". Hvor ubetydelig en Byrde

end Soldatertjenesten i sig selv var i Fredstid, kom
Militsen dog saaledes ved sin hele Organisation og de

Misbrug, den førte med sig, til meget imod Regeringens

Vilje at føje nye Plager til de mange andre, som de.

der vare knyttede til Jordegodset, led under.

Samtidig med alt dette maa det erindres , at Kri-

stian V og Frederik IV i stigende Grad brugte Kron-

godset til Underhold af Ryttere. Den Afhængighed,

hvori Krongodsets Bønder derved kom til at staa til de

forskjelhge Regimenter og deres Embedsmænd, tillod

dem ikke friere Bevægelse, end Fæsteforholdet gjorde

det paa de private Godser.

Regeringen forøgede uheldigvis baade for den ene

og den anden Klasse Bønder det trykkende i deres Stil-

ling ved visse Rettigheder og Krav, den mente at kunne

gjøre gjældende. Saaledes vedblev den Plage, som Kon-

gernes Iver for at sikre den kongelige Vildtbane paa

mange Steder voldte Bønderne. Gjentagne Gange ser

man , at der bevilges en eller anden Bonde en Penge-

sum, enten 10, 12 eller 16 Rdlr. , fordi en Hjort havde

spiddet en Hest, der tilhørte ham. Naar Dyrenes Glubsk-

hed kunde gaa saa vidt, kan man vide, at de paa mange
andre Maader maa have været utaalelig nærgaaende.
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I Aaret 17o7 klagede saaledes en Del Bønder i Frede-

riksborgarat over, at Dyrene fra Vildtbanen opaad deres

Sæd. især naar denne stod i sin bedste Væxt^-). Et

meget alvorligt Tryk maatte Vejarbejderne fremkalde,

thi det paahvilede Bønderne at udføre dem '^). og netop

i denne Tid bleve de fremmede med større Iver end

tidligere. Hertil kom Kongerejserne og andre lignende

Befordringsrejser. som endnu idelig fandt Sted. Ved

disse faldt Hovedbyrden af Kjørslerne paa Bønderne ^^).

De Bestemmelser, hvorved Kegeringen søgte at afværge

grov Misbrug af deres Tid og Heste ved slige Lej-

ligheder, kunde ikke forebygge, at disse Kjørsler, der

fandt Sted i den størst mulige Hurtighed med tunge

Vogne paa liøjst mangellulde Veje , bleve en Lidelse.

Det var ikke blot de kongelige Personer, der skulde

saaledes befordres, men ogsaa Følget og den som oftest

store Bagage. (Jven i Kjøbet paahvilede der Bønderne

Kjørsler med Vildt og Fisk til Hoifet eller med forskjel-

lige Materialier, Proviant og Ammunition, og de vare

desuden nødte til at befordre fornemme Embedsmænd
eller andre, der havde skriltlig Fuldmagt til at rekvirere

Heste og Vogne paa deres Kejser. Byrden var særiig

harmelig, naar den blev paalagt til Gavn for en eller

anden Hoffrøken eller lidet betydelig Person, hvis Rejser

intet havde at gjøre med Statens Styrelse ^•'^). Endnu i

1710 tik en Frøken Boineuburg frit F'orspand over Fal-

ster til Liibeck til en Baderejse '^). Hvilket Omfang

disse Kjørsler kunde faa. ogsaa hvor det drejede sig

om andre kongelige Personer end selve Kongen, ser man

af, at Frederik IV 1716 tilstod sine Søskende Prins

Karl og Prinsesse Hedevig Sotie. at de en Gang hvert

Aar maatte rekvirere til en Rejse imellem Vemmetofte

og Jægerspris 69 Bøndervogne og 6 Par Forspandsheste

og til en Rejse imellem ^'enlmetofte og Kjøbenhavn 44

Bøndervogue og 4 Par Forspandsheste ^').

Maatte det ifølge Sagens Natur kun blive en Del
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af Bondestanden, nemlig dem, der boede langs de større

Veje. som fik denne Byrde paa Nakken, saa faldt den

desto tungere paa dem. Molesworth gaar i sin Skildring

af Danmarks Tilstande 1692 saa vidt i at fremhæve det

trykkende i denne Forpligtelse, at han kalder den for

den sværeste af alle dem, der paahvilede Bønderne. Han
udmaler — som han paastaar, efter Selvsyn — de Plagerier

og Mishandlinger, disse Rejser havde i Følge. At der

i det mindste er en Del sandt i hans Ord, derpaa tyde

Udtalelser af Biskop Bircherod i hans Dagbøger om
„Hoffets ilende og hastige Rejsefærd, der bevirkede, at

Heste styrtede"; Kristian V's egne Dagbøger vise klart,

med hvilken overdreven Hurtighed han rejste ved slige

Kjørsler, og Vrigny udtaler sin Forbavselse over den

utrohge Hastighed, med hvilken Frederik IV for igjen-

nem Landet paa sine Rejser. Han nævner ogsaa ud-

trykkelig, at Kongen brugte Bønderheste paa disse Far-

ter ^^). Det var intet tilstrækkeligt Vederlag, at Kristian

V, naar han rejste saaledes, gav betydelige Drikkepenge

til Kudskene ^^). Derfor mente ogsaa en Kommission,

der var nedsat i et af Frederik IV's første Regeringsaar.

at det mest radikale Middel til at faa Bugt med Mis-

brugene og Ende paa Trykket, var at afløse Kjørslerne

med en almindelig Skat paa Hartkornet. Men de ved-

bleve dog, formodentlig paa Grund af den Frygt, Fre-

derik IV havde for yderligere at betynge Hartkornet ved

en stadig Skat, og de holdt sig i lang Tid senere ^°).

At de Udgifter, som Ophævelsen af dette Tryk maatte

medføre, burde bæres af selve Hoffets Kasse, for saavidt

Rejserne vedrørte dette^ faldt ingen ind og vilde ogsaa

have krævet en Økonomi paa andre Punkter, der laa

Datiden fjærn. Men man kan ikke trænge den Tanke

tilbage, at det vilde have været smukt, om den Erkj en-

delse, Regeringen havde af, at der hvilede et svært Tryk

paa Bønderne, havde bragt den til at se Nødvendigheden

af, at der her, hvor det gjaldt Hoffet og Kongerne per-
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sonlig, fzjordes Afkald paa en tor mange Bønder tryk-

kende Tjeneste, eller at denne i det mindste stærkt

lettedes. Theldigvis svarer det, at dette ikke skete,

kun altfor godt til den Ulyst, Datidens Konger her

hjemme som i andre Lande havde til, af Hensyn til

Statens slette Finanser, at gjøre Indskrænkninger i deres

Hofudgifter.
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Bøndernes og' Grodsejernes Kaar i Danmark.

Okjønt vi efter de Træk af Tilstandene, der her ere

fremhævede, ingenlunde kunne vente i hin Tid at møde
Velvære og gode Kaar rundt omkring paa det aabne

Land. fattes det dog ikke paa Vidnesbyrd om. at der

undertiden har kunnet findes sligt.

Allerede det bør ikke glemmes, at Landboforholdene

paa Bornholm dannede en Undtagelse fra den almindelige

Ordning. Den i høj Grad begunstigede Stilling, som
denne indtog, hvad Beskatningen angik, var i og for

sig et stort Gode. Men endnu vigtigere var det, at til

Trods for, at en Del Bøndergaarde paa Øen bare Navn
af vornede, som de bære det den Dag idag, har Vorned-

skabet aldrig hersket der, og da der ej heller fandtes

større Herregaarde paa den, kjendtes her intet til det

Tryk af Hoveri eller andre lignende Byrder, som Fæste-

forholdet lagde paa den øvrige Bondestand i Danmark.

Oven i Kjøbet føjede Fiskeri og Søfart, hvortil Øens

Naturforhold saa stærkt opfordre, et tidt vigtigt Tillæg

til Befolkningens Næringsveje. Den ejendommehge Ind-

retning af Øens Forsvarsvæsen , der var heldig afpasset

efter dens Forhold og Befolkningens Sindelag, og som
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paa en Maade pjorde hver Mand til Soldat, virkede til

at fremkalde et vist patriotisk Sving. Naar de born-

holmske Bønder senere i det iHde Aarhundrede baade

ved Velstand, Kviklied og Flinkhed i forskjellige Ret-

ninger udmærkede sig fordelagtig fremfor Landets andre

Bønder, er der al Sandsynlighed for, at det allerede har

været Tilfældet i det Tidsrum, hvorom vi her tale; de

sociale Forhold paa Øen vare ikke nu ugunstigere, end

de senere blev. Men Bornholm var for lille en Del af

Danmark, til at det kunde veje stort i Vægtskaalen.

hvorledes dets Landboforhold vare ordnede *). Større

Interesse har det at se paa Tilstanden i de vigtigere

af Rigets Landskaber.

1 høj Grad forbavset bliver man da ved at høre om
det gode Indtryk, som Vrigny tik af Landet under sit

Ophold her 1H)2. „Jeg blev overrasket", fortæller han saa-

ledes, „ved paa Vejen imellem Helsingør og Kjøbenbavn at

træffe vel møblerede Bondehuse. Jeg gik ind i nogle af

dem, og for ikke at tale om gode Senge og Fjerdyner, som

findes allevegne i Danmark, ser man i slige Huse Tapeter

{des fapisseries). Bænke, dækkede med gode Puder eller

Madratser, smukke Skabe, Malerier, Fajance i Mængde og

undertiden endog Ure. De franske Bønder ere rene Tiggere

i Sammenligning med dem"^). At han omtaler Amager
som en frugtbar og fortrinlig dyrket 0. er en Selvfølge; men
han finder tillige ikke blot Strækningen Nord for Kjø-

benbavn og op til F'rederiksborg vel dyrket . det fore-

kommer ham endog i Almindelighed, at Sæden stod godt i

Sjælland, og han mente, at det maatte være en frugtbar

0. Det Stykke, han saa af Jylland, nemlig Egnen i

Nærheden af Kolding, gjorde Indtryk paa ham af at

være en rig Landstrækning; men fremfor alt taler han i

de stærkeste Ord om Fyens Velstand. Man kunde ikke

nu til Dags bruge varmere Udtryk om de rigeste Egne

af Italien end dem , i hvilke han taler om Fyen. „Jeg

er henrykt", skriver han, ,.over denne 0. Alle Korn-

sorter trives der til Fuldkommenhed. Frugten er fortrinlig,
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Landskabet et af de behageligste, man kan se. der er

fuldt op med Smaaskove, yndige Enge og Herregaarde".

Kvæget og Hestene forekom ham ypperlige, og Lands-

byerne med deres talrige Haver fandt han smukke.

Landet, siger han fremdeles, var saa behageligt, at Rytter-

officerer, der tidligere havde tjent i Frankrig, Tyskland

og Flandern og nu laa i Kvarter i Odense, havde for-

talt ham, at de aldrig havde havt det bedre end paa

denne 0, hvor der var Rigdom paa alt og det til biUig

Pris 3).

Selv om Vrigny kun har set Landet her i Danmark
under et kortere Ophold, kan hans Vidnesbyrd ingen-

lunde vrages. Han er ikke en Forfatter, der skriver

tendentiøst, han fortæller simpelt hen, hvad han har set,

og han er langt fra at være en Rosiflengius med Hensyn

til danske Tilstande. Hans Ord have saa meget større

Værd, som han kom hertil med Kjendskab til. hvorledes

det saa ud i andre Lande som Frankrig og England.

Den Maalestok, han lagde for sin Dom om Forholdene

her i Landet, var selvfølgeUg bestemt derved. Men
naturligvis gjaldt hans Ord kun de Egne, der laa langs

ved Landevejene. At Fyen virkelig paa denne Tid, i det

mindste for store Strækningers Vedkommende, frembød

et tiltalende Syn, stadfæstes ved andre Vidnesbyrd og

Kjendsgjerninger. Godset Raschenberg (det nuværende

Juelsberg) , der laa i den ved Svenskekrigen aller mest

ødelagte Del af Fyen, var allerede 1689 i en blomstrende

Tilstand, og Bøndernes Kaar der i Omegnen vare gode

i Begyndelsen af 18. Aarhundrede ^). I en Beskrivelse

af en Rejse i Norden 1693 udtaler en Fremmed, eT. D.

Major, at han fandt Landet Fyen meget frugbart, og at

der var smuk Skov der, Udtryk, som han umulig vilde

have brugt, hvis Egnene, som han kom igjennem,

havde set øde ud. En fransk Diplomat skildrer et Par

Aar senere i en Indberetning til Ludvig XIV Fyen som

en skjøn og frugtbar ^). I samme Retning gaar en

lille Beskrivelse paa Vers over en Rejse fra Korsør til
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Faaborg, der 1 7(Mi er skrevet af en Mikkel Hansen

Jærnskjæg. Naar han her taler om, at det hele Land

saa ud ret som en Sommersal. og naar han kalder det

„det dejlige Fyen" , maa Indtrykket af et vist Velvære

have paatrængt sig den, der rejste der igjennem"). En
Sessionsembedsmand. som i Sommeren 17<»2 holdt Ud-

skrivning af Landsoldater i Fyen, siger da ogsaa om
Øen , at den formedelst sin store Frugtbarhed var fuld

af Folk ").

Rimeligvis have Fyens paa én Gang gode og lette

Jorder været taknemligere at behandle ved Datidens

daarlige Agerbrugsredskaber end Jyllands for en stor

Del slette Jorder og Sjællands eller Lollands tungere

og stivere Jorder. Friheden for Vornedskabet var selv-

følgelig en stor Fordel i Sammenligning med de sjæl-

landske Tilstande, og Fynboen var netop paa Grund

deraf baade flinkere og livligere, ligesom han havde mere

Sans for Hygge end den saa kaldte usle sjællandske

Bonde. Bønderne paa Thurø ved Fyens Sydostkyst vare

saaledes vitterlig stræbsomme Folk i Begyndelsen af IH.

Aarhundrede^). Vistnok er der ogsaa Træk ved Fyen.

der pege i uheldig Ketning. I Nærheden af Bogense

fandtes der omtrent 1690 ikke faa øde Gaarde ; en Oberst-

lieutenant Pestel. som ejede Godset Erholm. sad 1682

i saa slette Kaar. at han ingen Folk kunde holde, det

følgende Aar udgjorde Besætningen paa Gaarden kun

2 Heste og 1 Ko, og faa Aar senere, efter at han var

død, hedder det i Kop- og Kvægskatregnskaber for 1686

om Tilstanden der, at Fru Pestel sad som Enke med 2

Børn . af andre levende Væsener var der paa Erholm

kun 1 Hest og 1 Ko^). Det ser ej heller godt ud, naar

Amtmanden over Nyborg og Tranekjær Amter i Aaref
1710 klager over, at en Del af de Karle, som havde

udtjent i Landmilitsen, hellere vilde leve som Indsiddere

hos Bønderne end selv fæste Gaarde, „hvorover mangen

Proprietarius haver øde Gaarde" ^^). Men alt sammen-

I
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fattet, synes det dog klart, at Fyen i ikke ringe Grad

har arbejdet sig i Vejret efter 16fi0.

Der har ganske sikkert, det maa ikke overses, været

store Godsejere i alle Dele af Landet, som have for-

maaet at holde sig rige. Det var vistnok mest Tilfældet,

naar de havde Indtægter af høje Statsembeder som et

Rygstød ; men ogsaa udenfor slige Mænds Kreds nævnes

Proprietærer, der ved Sparsommelighed og Snildhed i For-

bindelse med Dygtighed som Landmænd forstode at

skabe eller bevare Velstand paa Ejendomme, som de

havde tilkjøbt sig paa heldige Vilkaar. Naar man ser

Mænd, der kj endte Godserne saa godt. som Ridefogderne

gjorde det. jævnlig sætte de Penge, som de paa en eller

anden Maade tjente, i Jordegods, maa det have kunnet

betale sig at eje sligt. Men der hørte et eget Talent

dertil, saafremt man ikke havde Rigdom andensteds fra

at støtte sig til. Særlig godt synes det at have set ud

paa de store Go'lser, Kristian V's Broder Prins Jørgen

ejede i Sydsjælland. Kr. Siegfried Plessen, som bestyrede

disse Ejendomme for Prinsen, bragte det dels dertil, at der

ikke blev en eneste øde Gaard paa dem. dels lykkedes

det ham at faa Bønderne til at lægge sig efter Have-

dyrkning og Plantning af Frugttræer. Det blev endog

paastaaet, at de vare i Stand til „fast alene af deres

Haver at udrede de aarlige Skatter" ^^). Endnu i Midten

af det 18, Aarhundrede sporedes der gode Virkninger af

denne Godsbestyrelse, saalcdes at Bønderne i Vording-

borgegnen „mentes at overgaa de fleste af deres Stand

i Formue"'^). Et saa heldigt Resultat hørte imidlertid

i høj Grad til Sjældenhederne. Det krævede foruden

stor Kapital hos Godsejeren ikke blot Humanitet fra

hans Side . men tillige en egen Evne til at faa Bøn-

derne til at arbejde. Man maa ej heller glemme, at Prins

Jørgens Stilling som Kongens Broder rimeligvis hr.r frem-

kaldt Nedsættelse af Skatterne for hans Bønders Vedkom-

mende. Men ogsaa andre sydsjællandske Godser vise, hvad

en dygtig Styrelse kunde udrette. Sj^aledes blev Herlufs-

Panniark-Norge 1660—1720. II. 19



290 Tolvte Kapitel.

liolms Bøndergods, der umiddelbart i Forvejen havde

været i den elendigste Tilstand, bragt paa Fode. da

Markus Gjøe fik Ledelsen af Stiftelsens Sager"), og

omtrent paa samme Tid forbedredes Forholdene paa

Gisselfeldt Gods betydelig af den for øvrigt lidet heldig

bc'kjendte Overkammerjunker Adam Levin Knuth. Da
han døde, viste den Synsforretning, der blev optaget, at

de aller fleste Gaarde vare „ved Magt", og det bar

været en Tradition der i Egnen, at ban hjalp Bønderne

paa mange Maader '*). Paa Gamnielkjøgegaards Gods.

som i denne Tid ejedes af Birgitte Skeel og bendes

tredje Mand Knud Tbott, hævede Bønderne sig lidt efter

lidt saaledes. at der slet ingen ode Gaarde fandtes der

]7(»r)^''). Paa Juellund faddtes der omtrent IToii iblandt

.58 Bøndergaarde kun 2 øde ^'''). Naar Yrigny omtalte,

at han havde været inde i Bøndergaarde med et godt

Bohave, saa har sligt vistnok kunnet findes dels paa

saadanne Godser, dels spredt andensteds. V^ed Siden af

Inventariefortegnelser. der vidne om den største Fattig-

dom hos sjællandske Bønder, kan der da ogsaa fore-

komme saadanne, som tyde paa forholdsvis gode Kaar *^).

Ualmindelig Flid i Forbindelse med Held har kunnet

fremkalde det.

Dette viste sig. som det var at vente, især hos jydske

Selvejerbønder. De kunde ved Sparsommelighed ogAn-
strængelser tilkæmpe sig Velstand med net Bohave,

endog ikke saa lidt Sølvtøj, ligesom de ogsaa nød en

vis Anseelse. De holdt med jydsk Sejghed fast ved

deres Gaarde, hvor haardt det end til sine Tider kunde

knibe. Der har aabenbart ogsaa bevaret sig en vis

Friskhed og personlig Selvstændighed hos dem og andre

jydske Bønder, i det mindste i nogle Egne. Saaledes

gjør det et fornøjeligt Indtryk at se, hvad den bonde-

fodte Jyde Søren Testrup i sin ,.Rinds Herreds Krønike*'

fortæller om Folks muntre Sind i hans Fodeegn ikke

langt fra Viborg i hans tidlige Ungdom (omtrent 170<>j,

om deres Lyst til at synge Viser og drive forskjellig
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Lystighed. Frejdigheden slog endog undertiden ud i

en krigersk Ubændighed. Ligesom Folk der plejede at

gaa med Kaarde ved Siden om Søndagen til Kirke, saa-

ledes lagde de sig ogsaa efter at kunne bruge den.

Man tror ikke, at man læser om jydske Bønder, naar

man ser, at en Strid om Fordansen ved et Bryllup

kunde give Anledning til en Duel paa Kaarder. Traadte

en saadan Fægter end op i Stunthoser og barfodet,

kunde Kaarden i hans Haand derfor være lige farlig^'').

En saadan Befolkning var mindst af alt trælbunden eller

kuet. Der fattes da heller ikke Vidnesbyrd om, at der

har været flittige jydske Bønder, som, skjønt de vare

Fæstebønder, efterlode sig et godt Indbo ^^). ja, man kan

endog se Bønderkarle, der forstode at arbejde sig i

Vejret til at blive store Godsejere. Fremfor alle er i

saa Henseende Kristen Linde bleven omtalt i hin Tid.

Han naaede at komme til at eje ikke færre end ti

Herregaarde og at blive en af de rigeste Mænd i Landet

paa Kapitaler, saavel som paa Jordegods. Frederik IV
gjorde ham til Adelsmand faa Aar, førend han. 8<» Aar

gammel, døde 1706-^). Man mærker ogsaa den jydske

Sparsommelighed og Flid, naar man ser, at en Forpagter

i det vestlige Jylland samlede saa meget ved sin Bedrift,

at han i Begyndelsen af 18. Aarhundrede efterlod sig

30,000 Kdlr.-i|.

Men hvad der kan fremhæves som lysere Træk af

Datidens Tilstande paa Landet, kan ikke hindre, at det

Billede, man faar af dem, saaledes som de efterhaanden

udviklede sig, bliver langt overvejende mørkt.

Det er saaledes utvivlsomt paa Grund af den af-

tagende Velstand gaaet stærkt til agters for Selvejerne.

Hvorfra skulde de i Almindelighed faa den Pengehjælp,

der behøvedes, for at de kunde komme op igjen i de

nærmeste Aar efter Freden i Kjøbenhavn 1660? Hvad
der udtrykkelig fortælles om det af Krigen frygtelig

medtagne Nyborg Len, at de fleste Selvejerbøndergaarde

gik over til at blive Fæstegaarde "--). har ifølge al Sand-



292 Tolvte Kapitel.

synlighed ogsaa lundet Sted andensteds, om end efter for-

skjoUig Maalestok -•^) 1 UiH7 ser man Selvejerbønderne

i Aalholnis Amt klage over, at de som en Følge af deies

Skalter og Afgifter vare ble\ne forarmede, en Del af

dem havde endog maattet forlade deres Gaarde, som nu

derfor stode øde-*). Der kan næppe være Tvivl om, at

den Bestemmelse, at Hovcdgaardstaxten ved Godser paa

2U0 Tønder Hartkorn og derover skulde være skattefri,

har \irket til Aftagelsen af Selvejendomme. I samme
Grad som denne Ordning kunde afholde Godsejerne fra

at sælge Fæstegaarde, i samme Grad maatte den i visse

Tilfælde gjøre dem ivrige for at kjøbe Selvejergaarde i

Nærheden af deres Gods og lægge dem under dette '-'').

Enhver, der læser Udskrivningsforordningerne igjennem

fra den sidste Del af Tidsrummet, vil blive forbavset

over, hvor ringe en Rolle Selvejerne spillede. Deres Tal

maa være gaaet stærkt tilbage '''').

Større Betydning havde det dog. at Landboforhol-

denes Udvikling mere end uoget andet gav den gamle

danske Adel dens Dødsstød. Stod den allerede i For-

vejen for det meste paa svage Fødder i økonomisk Hen-

seende, saa blev en Mangtoldighed af dens Medlemmer
fuldstændig ødelagt ved Svenskekrigen. Den ene adelige

Godsejer efter den anden maatte i den nærmest følgende

Tid gjøre Opbud. Ganske vist vilde det have hjulpet

en Del af Adelen, saafremt Kongerne havde vist samme
Yndest imod den, som de lod udenlandske Adelsmænd

nyde godt af, og det var højst uheldigt for den gamle

Adel i aaudelig Henseende, at den efterhaanden stærkt

blev trængt bort fra Indflydelse og høje Stillinger.

Adelsmænd af gammel Byrd sank derfor hen i Uviden-

hed og Raahed endog, hvor de holdt sig oppe i økono-

misk Henseende. Men for Hovedmassen at Adelen var

Undergangen uundgaaelig efter Svenskekrigen, om end Lan-

det nok saa meget havde beholdt en Stænderforfatning.

Kongerne tillagde „Proprietærgodsets Konservation" altfor

stor Vigtighed til. at de ikke skulde have søgt at holde det
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oppe. hvad enten Herremanden var af gammel dansk

Adel eller ikke. Der blev, som vi have set. ikke rokket

ved Adelens Godsejerherligheder. Men hverken dette

eller Fastsættelsen af Hovedgaardstaxtens Skattefrihed

var tilstrækkeligt til at befri de adelige Godsejere fra

at blive trukne ned i Ulykken ved deres Bønders slette

Koar. De delte i saa Henseende Skjæbne med mange

af de nye Godsejere, der jævnlig kom til at afløse

dem. Herremanden blev kun altfor tidt ødelagt, naar

hans Bønder ikke kunde udrede deres Landgilde, naar

han maatte betale Skatterne for dem, og naar han var nødt

til at yde dem. hvad der fattedes dem af Sædekorn, eller

lade dem faa nye Heste og Køer i Stedet for dem. som

døde paa Grund af fodermangel, slet Behandling eller

Sygdom*). Kneb det med Pengene, gik det ud over

Skovene, der bleve forhuggede indtil Ruin til Trods for

alle kongelige Forordninger. Men stor Hjælp kunde dog

ikke faas ad den Vej. Hvor der ikke var kort Vej til

et Udskibningssted, var Brændeværdien kun ubetydelig.

Intet Under derfor, at mangfoldige Hirregaarde

*) Ej levende Indtryk af de Bryderier, som Omsorgen for Bøn-

derne voldte ved en Godsbestyrelse, faar man ved Breve til

Grrev Konrad Reventlow fra Forvaltere eller Ridefogder paa

hans Godser Clausholm og Frisenvold i det paa Grund af

slet Høst uheldige Aar 168''. D-v skrives da til ham fra

Ciausholm, at Bønderne vae~ blevne meget svækkede, at „de

haver intet havt at give deres Fæmon, saa en D. 1 af dem
kan intet pløje, saa her falder stor Fortræd og Omhu for

deres Jorder at faa fuldsaaet". Forvalteren paa Frisenvold

skriver 2 Marts 1685; „Denne nu paakommende haarde

Vinter er meget haard for de fattige stakkfls Bønder, Gud
han være deres Hjælper, som bedst kan, de lider stor Nød
p;ia Foder, den største Del overløber mig hver Dag udi

Hobetal om nogen Hjælp". Han beder i den Anledning om
at maatte hjælpe dem med noget gammelt Foder, som nok

kun le undværes, og i flere Breve fra den nærmest følgende

Tid melder han, at dét vilde blive nødvendigt at hjælpe

Bønderne med Sædekorn, om de skulde blive ved Gaardene

(Breve til Konrad Reventlow Ira 1685 Ni. 1.^2, .'352 )g ff.) —
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skiftede Ejere efter en meget stor Maalestok. af den

simple Grund, at den ene Proprietær efter den anden

ikke kunde drive sin Gaard med Fordel og derfor enten

blev tvungen til at sælge den eller søgte at slippe fra

den den ene Dag før den anden. Biskop Bircherod

skrev i sin Dagbog i Aaret 17<)4. at i Vendsyssel, der

fordum fremfor nogen anden lige stor Provins havde

været opfyldt med den gamle danske Noblesse, fandtes

nu næsten ikke en eneste Herregaard mere besat med
sine forrige Arvesidderes Afkom '^').

Det var endda godt, saafremt Ejeren kunde faa

noget ud af Salget, og ikke Kreditorerne toge alt. Naar.

som oftere hændte, Proprietærer forlode deres Godser,

fordi de end ikke formaaede at udrede deres Bønders

Skatter, hjemfaldt deres Ejendomme til Statskassen. Højst

sandsynlig har denne ad en saadan Vej vundet en stor

Del af det Gods tilbage, som den havde maattet over-

lade sine Kreditorer i de første Aar efter Svenskekrigen.

Flere af disse havde kun liden Glæde af de kolossale Jord-

ejendomme, de dengang erhvervede. Rentemesteren Henrik

Mullers ll.o'io Tønder Hartkorn befriede ham ikke fra

senere at maatte komme med Jamnierklager til Rege-

ringen over sin ynkelige Tilstand -^) og fra omsider at

maatte gjøre Opbud. Frantz Marselis, hvis Fader havde

faaet endnu mere af Statens Godser, vaandede sig 16^>1

i Skrivelser til Kongen over, at det ikke var ham muligt

at faa en Tredjedel af de Skatter, Bønderne skulde

betale -•*).

Naturligvis var det svært i slige Tider at holde

Stiftelser oppe, hvis Formue var anbragt i Landejen-

domme. Universitetets Gods var i en saadan Tilstand,

at Professorerne den ene Gang efter den anden indsendte

Supplikker til Kongen om Eftergivelse af Restancer og

Nedsættelse af Skatter, indtil de, efter længe forgjæves

at have anraabt derom, endelig fik nogen, om end ikke

tilstrækkelig Lindring. Først efter 169U blev Godset
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bragt paa Fode'\). For Kommunitetet gik det saaledes

tilbage, at det maatte gjøre betydelig Gjæld, og at Re-

gensens Bygning saavel som det saa kaldte Kloster.

hvor Alumnerne spiste, var i skrækkeligt Forfald ^^).

Hospitalerne ude i Provinserne vare paa sine Steder

truede med Undergang ^^). Man kan ikke let tænke sig

noget stærkere, end naar Kingo 1682 skriver om Odense

Hospitals Gods . at hvis der i den Sommer blev lagt

Skatter paa de meget faa Bønder, som nogenledes vare ved

Magt. vilde „samtlige Gaarde ligge plat øde og de fat-

tige Krøblinge og Elendige derved udi deres Usselhed

blive forladte, hvis R.aab og Skrig vilde bevæge Himlen

til Medlidenhed"'. Der var, skrev han samtidig til Mi-

chael Vibe, intet at faa hos Bønderne, om det saa skulde

ud af deres Neglerødder. Fik han ingen Hjælp, vidste

han ikke, hvad han skulde gjøre med de sengeliggende

Hospitalslemmer. „De andre", skriver han, „som kan

krybe ud paa Klamper og Krykker, faar man at udvise

til den fælles Elendighed i Landet og forsøge, hvad

Brød i denne dyre Tid vil brydes for dem, nu de flestes

Huse ere brødløse" ''^l. Til Hospitalernes Tilstand svarede

mange Steder Kirkernes. Selv hvor Kirkeejerne gjerne

vilde gjøre deres Pligt ved at holde dem i forsvarlig

Stand, kunde det knibe stærkt dermed, fordi det Jorde-

gods, af hvis Afgifter Kirkerne skulde vedligeholdes, var

saa forarmet, at det ikke kunde udrede, hvad det skulde.

Et slaaende Vidnesbyrd om Godsfattigdommen den-

gang har man den Dag idag i den Kjendsgjerning, at

saa paafaldende faa af vore Herregaardsbygninger skrive

sig fra anden Halvdel af 17. eller Begyndelsen af 18.

xlarhundrede. Godsejerne maatte nøjes med efter fattig

Evne at istandsætte, hvad der var ødelagt i Krigstiden

eller senere forfaldt. Adskillige stolte Herregaardsbyg-

ninger sank sammen i Ruiner eller bleve helt sløjfede.

Naar man ser, at Landgildeafgifterne ved Overgangen

fra 17. til 18. Aarhundrede bleve nedsatte paa en Mængde
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Gtjdser'^j. er ogsaa det et Vidnesbyrd om deu daarlige

Tilstand. Det skete selvfølgelig kun, fordi Herremændene

indsaa L' muligheden af at stille saa store Krav paa dette

Ouiraade, som der tidligere havde kunnet stilles. Ulykke-

ligvis formaaede hverken dette Alslag i Fordringerne

eller den samtidige Nedsættelse i Skatterne, som Hart-

kornets Reduktion ved den nye Matrikels ludførelse

havde til Følge, at give nogen betydelig Lettelse. Der

skete ingen Forandring der, hvor den helst havde maattet

ske, nemlig med Hensyn til Hoveriet; thi uden dette

holdt man det dengang ikke for muligt, at en større

Gaards Drift kunde betale sig. og det var Indtægten af

selve Hovedgaarden. hvorpaa Herremanden maatte bygge

Haabet om at kunne slaa sig igjennem.

Kaar Forholdene vare saa uheldige, kunde man

antage, at det vilde have været vanskeligt, for ikke at

sige umuligt, at opnaa Laan i Landejendomme. Rente-

kammeret paastod ogsaa lejlighedsvis (1G85;. at denne

Vanskelighed i en afskrækkende Grad var tilstede. Men
gjennemgaaende kan det dog ikke have været Tilfældet.

Da Tiderne ogsaa paa andre Mauder vare saa trykkede,

at det holdt haardt for dem, der ejede Kapitaler, at

gjøre dem frugtbringende, var det, i det mindste i Jyl-

land, ingenlunde sjældent, at Folk nu paa samme Maade.

som de tidt havde gjort før IGGU, laante Penge til træn-

gende Herremænd. Viborg Snapsting blev i .lylland

Hovedpladsen for den Slags Omsætninger, som kunde

være ret anselige ^^). Men hvor heldigt end dette var.

formaaede det dog ikke at holde Gaardene oppe.

Under Forhold, da Tvangssalg kun altfor tidt fandt

Sted, kunde Mænd med Kapital og Dristighed naa, at

faa sammenkjøbt store Masser af Godser for en billig

Penge. Som det lykkedes den bondefødte Kristen Linde

at samle ikke færre end lu Godser, saaledes erhvervede

en Mand af den gamle danske Adel, Jørgen Skeel

(j 1697 j sig et Godskomplex paa ikke mindre end 6391
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Tønder Hartkorn, og man træffer i den sidste Halvdel

af 17. Aarbundrede paa adskillige borgerlige Godsspeku-

lauter^'). Men det gik tidt galt med slige Spekulationer,

og bvad der var samlet af store Godsmasser, splittedes

let igjen, naar de ikke vare bundne ved at være gjorte

til Stambuse. Det var altfor vanskeligt i saadanne Tider

at styre store Godser, til at det kunde lykkes mange.

Ligesom derfor ikke mere end fem Godsejere i

Kristian Vs Tid gjorde Brug af den ved Danske Lov

hjemlede Ret til at oprette Stambuse ^®) , saaledes saa

Rentekammeret sig 1685 nødt til at frembæve den sørge-

lige Kjendsgjerning, at de fleste Proprietærer vare enten

uformuende eller mistrøstige, saa at de frasagde sig

Herregaarde og Gods. Naar det samtidig overfor Kon-

gen udtalte sin Harme over, at saa faa af de høje Gene-

ralsperboner fæstede Bo i Landet ved at kjøbe Godser

og derved fik „dobbelt Attacbement til Kongen og Lan-

det", havde det selv i de nylig anførte Ord nævnt, bvad

der var Aarsag dertiP''j.

Skjønt Aarene fra 1692 til 1(399 som en Følge af

de extraordinære Skattepaalægs Ophør vare en bedre

Tid for Proprietærer og Bønder, kunde de selvfølgelig

ikke bringe nogen varig Forbedring. Vi have ovenfor

set en Kommission af de højeste Statsembedsmænd i

Aaret 1703 fremhæve den overvældende Byrde af Af-

gifter i forskjellige Retninger, der endog under alminde-

lige Forhold hvilede paa Bønderne; men det er endnu

mere værdt at lægge Mærke til, hvorledes Forhandlingen

om Vornedskabets Ophævelse Aaret i Forvejen gav det

vigtigste Medlem af hin Kommission, Gchcjmeraad Otto

Krabbe, der selv var stor sjællandsk Godsejer, Lejlighed

til at give en meget mørk Skildring af de almindelige

Proprietærers Kaar paa hin Tid.

Der var ved Drøftelsen om Vornedskabet fra andre

Medlemmers Side i Kommissionen faldet Ord om . at

den Proprietær, som var „en god Oeconomus", ingen Gavn
havde af Vornedskabet, da han, naar han behandlede
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sine Bønder godt. altid vilde kunne faa sit Gods besat.

Den Hentydning, der heri laa til. at det var Proprie-

tærernes egen daarlige Husholdning, som havde Skylden,

naar det ikke stod godt til paa deres Godser, bragte

(3tto Krabbe i Fyr og Flamme, og i et Brev til et an-

det Medlem af Kommissionen tog han paa det stærkeste

Proprietærerne i Forsvar. Otto Krabbe saa i selve

Hovedspørgsmaalet galt, idet han mente, at det ikke

kunde paalægges de private Godsejere at give deres

vornede fri; det er ogsaa nok muligt, at han har set fi)r

sort paa Tilstanden og især, at han vel meget har ladet

Forholdene, som de vare paa Sjælland, gjælde for hele

Landet; men hans nøje Kundskab til de sjællandske

Forhold kan ingen bestride^"), og det maa erkjendes, at

der gaar en Overbevisningens Varme igjennem hans (Jrd.

som giver dem Vægt. „Man plejer", skriver han blandt an-

det, „at sige, at det er godt at gaa til Bords med Kongen;

det er, de, som staa i Tjeneste og nyder Løn, de kan endelig

sætte aarlig noget til deres Godsers Konservation; men

man bør at erindre sig de fattiges og Efterkommernes Vil-

kaar og Tilstand, at de ikke skal ruineres og sukke over

de Forordninger, som ere dem højst skadelige, formedelst

vi andre kunde fare vel derved med deres Skade. Saa

skal det hedde, at de ere ikke gode Økonomister, endog

jeg kalder mange af dem bedro derudi end som en Del

af os andre; men Gud hjælpe dem. De kan for Fattig-

dom ikke forstrække heller hjælpe selv deres Gods som

vi andre. Jeg vil tage mig selv til Exempel. at Gud
straffe mig. om jeg ikke haver i nogle og hvert Aar

ladet ligge usolgt over 1000 Tdr. Korn til mine Bønders

Sæd og Sommerføde, item udlagt det meste af April og

og Juli Kvartal (Skatter). Hvorledes kan en fattig Pro-

prietær heller Enke gjøre det, og dog skal saa stiltiende

med vores Relation indpræntes i Kongens naadigste

Tanker, ligesom deslige hans Underdaner ikke vare gode

Økonomister med videre; men den rette Aarsag er deres

armlige Tilstand, og at de ej kan hjælpe deres Gods
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derfor, hvilket er saa højt spændt, at det endelig behøver

Hjælp, thi naar to Gaarde blive forarmede heller øde,

saa tage de visselig den tredje med, og saa fremdeles

;

ulykkelige Hændelser paa Kvæg og Bæster, item Ilds-

vaade paa en Bondes heller flere Gaarde og Korn med
videre aarsager og øde og forarmet Gods, naar Proprie-

tarien er ikke af de Kræfter selv at kan hjælpe det"^^).

Hvad vi saaledes paa flere Maader have set af

mørke Sider ved Landboforholdenes Ddvikling, faar den

stærkeste Stadfæstelse ved Skildringer af Tilstanden paa

en Mængde enkelte Godser rundt omkring i Landet, og

ved statistiske Optegnelser om disse, som vi endnu have

tilbage. Det vrimler med Træk i dem, der nærmere

kunne oplyse, hvad ovenfor er anført mere i Alminde-

lighed. Vi ville exempelvis fremhæve nogle saadanne,

idet vi dog kun lægge Vægt paa Kjendsgjerninger fra

Slutningen af vort Tidsrum.

Et af de største Godser i den nordlige Del af Sjæl-

land var Jægerspris. Da Vincens Hahn, Kristian Vs
berygtede Yndling, døde 1680, efter at have ejet det en

Del Aar og tilsidst solgt det til Kronen, var Tilstanden

taalelig. Bønderne havde nok betydelige Restancer; men
der var kun et Par øde Gaarde iblandt Godsets 117.

Anderledes blev det i den følgende Tid, medens det

styredes af Rentekammeret. Skjønt Bønderne ingen-

lunde bleve plagede, hører man dog, snart, at deres

Heste vare saa elendige, at de ikke kunde udholde, hvad

de nødvendig maatte bruges til ved Ægtkjørsler og .lor-

dens Dyrkning, snart, at de ligesaa lidt formaaede at

udrede Skatter og Landgilde som at udføre Hoveriet til

Herregaarden. Strax efter at Godset 1693 var blevet

givet til Kronprins Frederik som et Tillæg til hans

Apanage, vare Restancerne af Landgilden saa enorme,
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at der f. Ex. i Anret 1094— 1695 lattedes over Halv-

delen af, hvad der skulde ydes af Rug. m<3re end de to

Tredjedele af HyKSen og al Havren. Alt det. der ind-

kom fra det .54.3 'J'øader Hartkorn store Bondegods.

udgjorde 884 Rdlr., og det var endda kun Bruttoindtægt.

Fire Aar efter sank den til 459 Rdlr. Men det kan

ikke forbavse, naar vi høre, at Bøndergaardene sædvanlig

med en Besætning paa 6 til 8 Heste kun havde to til

tire Køer og li;;esaa meget Ungkvæg; nogle havde des-

uden et Par Stude. iSenere under den store nordiske

Krig, da Jægerspris tilhørte Prins Karl, som hans Bro-

der Frederik IV havde skjænket det, vare Bønderne

ude af Stand til at udrede de forøgede Skatter, og det

blev nødvendigt at yde dem nogle Lettelser *2).

Og nu i Sydsjælland! Der ejede Enkedronning

Charlotte Amalie det store Gods Vemmetofte. Hun
vandt senere ved Kjøb det tilstødende Gods Fntslev.

som hun føjede dertil. Den Synsforretning, som hun

171 »4 efter Kjøb et af denne Ejendom lod optage over den.

er et næsten utroligt Vidnesbyrd om , hvor vidt det

kunde komme i hin Tid med et Jordegods, og det i en

af Landets frugtbareste Egne. Med en Skræk ind-

jagende Ensformighed lyder det igjennem Synsforretnin-

gen om de enkelte Gaarde paa dette Gods: ,.plat øde''

eller „aldeles ingen Bygning, men paa Pladsen staar en

gammel Abild". Undertiden er der nogle tiere Ælile-

træer, undertiden hedder det, at Gaardene ere saa

øde, at deres Byggested eller Gaardsplads næppe kan

kjend'.s. eller det siges, at der hverken er Stik eller

Stage til Syne. Kun ved en enkelt Gaard saa det noget

bedre ud. Den virksomme Dronning maatte her tage

fat Ira Grunden af, og hun arbejdede i det hele trolig

paa sine forskjellige Godser for at bringe dem i en god

Tilstand; men hun naaede dog ikke videre, end at der,

da hun døde. var opdynget en Masse Landgilde- og

Skatterestancer for hendes Bønder. Saa optog hendes

Søn, Prins Karl. Kampen mod Vanskelighederne. Han

II
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var en særdeles godmodig Mand, der gjorde sig høje

Forestillinger om, hvad han skulde kunne gjøre for sine

Bønder. „I Henser^nde til Bøndernes og Underdanernes

Uformuenhed og armelige Tilstand, som de fast overalt

befindes udi paa Godserne", begyndte han med at eftergive

dem alle Restancer, han indskærpede paa det alvorligst-e

Forvalterne at vise Venlighed imod dem, søgte at hjælpe

dem med Korn, Foder og Besætning af Heste og Kvæg

og vilde efter Onkelens Exempel fra Vordingborg vække

Sans hos dem for Havevæsenet. Men han havde liden

Glæde af sine Bestræbelser. Efter 5 til 6 Aars Arbejde

havde han ikke opnaaet mere, end at en Kommissif n,

som han nedsatte til at give Betænkning om Forholdene

paa Vemmetofte og Højstrup Gods, erklærede Bøndernes

Tilstand for ussel. Den Kapital, som var sat i Godserne,

forrentede sig efter Kommissionens Dom kan slet^'^j.

Endnu værre gik det paa Godser, hvor Ejeren ikke

var formuende eller personlig kunde tage sig meget af

Sagerne. Tilstanden paa Bregentved Gods, medens det

under den store nordiske Krig ejedes af Admiral Gabel,

viser det klart. Her meddelte Ridefogden 1717 sin Herre,

at en Tredjedel af Godset var øde, og at der var Bønder,

som hverken havde Køer, Fæ, Faar eller Svin, ja end ikke

en Høne ved deres Boligei*'*). Det er i Stil hermed, naar det

1694 hedder om et andet af Sydsjællands Godser Thureby-

holm, at i Stedet for, at Jordegodsindtægterne skulde have

udgjort 680 Rdlr. 3 J^ 12 p, løb de kun op til 273 Rdlr. 4 //.

Den daværende Ejerinde klagede da ogsaa i et Brev til

Kongen bitterlig over sin Nød, fordi hun ikke havde

andet at leve af og til at bestride sine Børns Underhold

end de ringe Indtægter af dette Gods *5). Disse syd-

sjællandske Ejendomme, hvor det dengang saa saaledes

ud, høre nu som bekjendt til de fortrinligste i Landet.

Det er ikke lysere Træk, der møde os paa jydske

Godser. Saaledes paa Frisholt, som dog laa i en af

Jyllands bedre Egne og i Tiden før 1 720 havde havt et

mildt og godgjørende Herskab i Friherreinde Mette Friis.



'}<»2 Tolvte Kapitel.

Da her 172<i blev optaget en {Synsforretning, viste det

sig, at Bøndernes Boliger vare usle, tidt de saakaldte

jordgravede Huse, og at Fattigdommen var saa stor, at

Herskabet maatte hjælpe dem med Sædekorn. Det var

umuligt for dem at svare Landgilde og Skatter, de havde

knap de nødvendige Heste til at kunne drive Avlingen

og gjøre Hoveri. Intet Under, at da ogsaa Hoved-

giiardens Bygninger og Kirkerne vare forfaldne. Ejer-

inden var derfor nødt til at afstaa Godset til en rig

Slægtning ^'^). Endnu værre lyder dog samtidig Be-

skrivelsen over et Jordegods, Barritskov i Bjerre Herred

i den sydøstlige Del af Jylland. Ikke blot nævnes her

den samme Slags slette, jordgravede Bygninger; men
om Besætningerne paa de enkelte Gaarde hedder det.

af der er 2 Heste, 1 Ko; 2 Heste, ingen Køer; ingen

Heste og kun 1 Ko og 2 Faar o. s. v.; i en af Gaar-

dene var alt, hvad der fandtes af Dyr. 1 Hest og — 1

Høne! Kun en af Godsets elleve Gaarde var i nogen-

lunde Stand ^').

Naturligvis gav Udskrivningen til Krigsskat forar-

mede Herremænd Anledning til at udbryde i Veklager

over, hvorledes det saa ud hos dem. Anders Bosen-

krantz til Tirsbæk skildrer 1710 sit Gods med føl-

gende Ord: „Jeg har noget forarmet og elendigt

Gods og over 7u Tønder Hartkorn, som hverken er be-

bygget eller pløjet eller saaet til udi mange Aar. og

den største Del af det øvrige maa jeg ikke aleneste

betale Korn- og Kvartalskatter for, men endog forskaffe

dem, hvad de skal æde og saa, og det langt mere, end

som jeg kan avle, og haver det ej alene været udi Aar,

men udi mange Aar efter hinanden"**). 1 Aaret 172<»

lyder et lignende Klageraab fra Fru Else Rosenkrantz

paa Rosenholm i et Brev til Stiftamtmanden i Aarhus

Stift: „Jeg sidder", skriver hun. ,.med et Stykke øde

forarmet Gods og forfaldne Gaarde, som Deres Exellence

nok er videndes, dertil og i tre Aar ikke faaet en Tønde

Landgilde og har i Aar maattet optage 3000 Rdlr. til
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Udgift og dets Konservation og kongelige Skatter at be-

tale for mig og dennem" *-'). I det samme Aar hedder

det i en Indberetning fra en Amtsforvalter i Aarlius

Stift, at Bønderne i denne haarde og besværlige Tid

ikke vare i en saadau Tilstand , at én Mand for sig

alene kunde holde en Karl ^'^).

Til slige Træk slutter sig nu det Vidnesbyrd,

man har ved Inventarielister over Boer efter Fæstebøn-

der fra hine Tider, og Kjendsgjerninger som den, at,

da der 172<» blev solgt en Del Krongods, var det sær-

deles lidet deraf, der blev kjøbt af Bønder ^^). Men,

livad der stærkest viser det sørgelige ved Landbofor-

holdene i Tiden fi-a 1660 til 1720, er maaske dog den

Mangfoldighed af Vidnesbyrd om øde Gaardes Alminde-

lighed, man har hele Tiden igjennem. Naturligvis ved-

blev Forholdet ikke at være saa rædselsfuldt, som det

havde været i de f(5rste Aar efter Svenskekrigen; men
det var slet nok endda, mindst dog. som det synes, paa

Fyen. Ved saa godt som enhver større Herregaard,

hvis Historie i vore Dage bliver nærmere oplyst, hører

man tale om øde og forarmet Gods i Slutningen af 1 7.

og Begyndelsen af 18. Aarhundrede. Det gjælder om
offentlige saavel som om private Ejendomme '^^j. Hvilket

Indtryk faar man ikke af Tilstanden, naar man ser Re-

geringen i Forordningen af 2H. Januar 1682 fastsætte,

at allevegne, hvor der i et Amt, Herred, Birk, Sogn

eller By ikke fandtes mere end en Femtedel(I) af Kron-

godset øde, skulde Bønderne paa de andre Gaarde være

forphgtede til at opdyrke de øde Gaarde! 1 en Instrux

1686 for en Mand til at være Forstander for Sorø Skole

paalagde Regeringen ham at sørge for at ophjælpe de

mange øde Gaarde, der fandtes paa Godset -^^j. og lig-

nende Befalinger gav den Amtmændene i AlmindeHghed.

Den søgte samtidig at faa Folk til at overtage øde

Gaarde ved ikke blot at love Skattefrihed for visse

Aar, men ogsaa Tilskud af Heste, Køer og Sæde-

korn, for at de kunde faa Driften i Gang^*), Men
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alt dette kan ikke have hjulpft stort. I det mindste

fandt Frederik IV efter sin Tronbestigelse Mængden af

øde Gaarde paa Krongodset saa stor, at han skarpt

sigtede Amtmændene og Aratsbetjentene for at være

altfor lidt ivrige i at arbejde paa at faa det øde Gods
opdyrket. Han indsk.Trpede derfor ogsaa de Deputerede

i Finanserne at være betænkte paa Raad og Middel,

hvorved dette kunde ske ''^).

Paa de private Godser saa det, som det var at

vente, ingenlunde bedre ud. For her slet ikke at tale

om Tilstanden i den tidligere Del af Tidsrummet •^^), saa

omtaler Regeringen l(iH6 det som almindeligt, at Gaarde

i Viborg og Aalborg Stift bleve øde '^'). Indberetninger

af 1690 vise, at dengang var en Tiendedel af alle Bøn-

dergaarde i Middelsom Herred Øst for Viborg øde; i

et Par af Sognene her „hang Ronderne vel endnu ved

Gaardene, men der klagedes over, at Præsterne ikke

kunde faa Tiende eller Offer paa Grund af Tidernes

Besværlighed og Misvæxt i nogle Aar- ^^). Henimod

Aar 1700 laa en Mængde Bøndergods øde i Nærheden

af Viborg, og i tre Sogne paa Mors vare 1690 tolv

Heelgaarde, en Halvgaard og et Bolsted ødv^^). Ude

paa Halvøen Djursland blev Herregaarden Meilgaard

1719 omtalt som et mestendels øde og forarmet Gods,

ligesom det der i Egnen 170.5 hedder om en By. Hede-

gaard, som endnu 12 Aar tidligere havde været i . fuld

Drift og beboet af 8 Mænd, at den nu var ganske øde

med T^ndtagelse af 2 Vaaninger'''^). I det sydvestlige

Jylland var 1H90 en Tredjedel af en Byes 2.5 Gaarde

øde, et tilstødende Sogn, som forben havde omfattet 19

Gaarde, var „moxen øde og formedelst Sandknog og

Flyvesand fordærvet" ^^). Endnu hen imod 17<tO var det

ikke lykkets Sogne i Hedeegnene som Grindsted og

Vorbasse at arbejde sig op af den Elendighed, hvori de

vare komne 1660. I det om Grindsted liggende Herred

vare 23 Gaarde øde 1690, og i Vorbasse vare af 28 ^'2

Gaarde, der tidligere havde været ved Magt. nu kun 12 V2

Jl
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i en saadan Tilstand, at de kunde yde Tiende, 9 havde

ligget øde siden 1660 o. s. v.*^^). Det er Træk aldeles

i samme Retning som, naar vi allerede ved flere sjæl-

landske Grodser have set Vidnesbyrd om øde Gaardes

Talrighed, eller naar vi saa, at der 1690 var ikke faa

øde Gaarde i Nærheden af Bogense, og at 1710 saadanne

vare temmelig almindelige i Nyborg og Tranekjær

Amter ^^).

Husker man paa, at Godsejeren skulde indestaa for

Skatter fra de øde Gaarde saavel som fra de fuldt be-

satte, og at han desuden gik glip baade af Landgilde

og Hoveri, naar en Gaard blev øde, er det klart, at det

maatte være en Velfærdssag for ham at holde Bønderne

ved Gaardene. Deraf al den Hjælp med Sædekorn,

Kreaturer o. s. v., som Herremændene paa deres Godser

ikke mindre end Kronen paa sine idelig maatte yde

nødlidende Bønder. Man forstaar fuldt en Udtalelse

1692 fra Formynderne for en sjællandsk Godsejer Tage

Krabbes Børn , at der ingen Indtægt kunde ventes fra

deres Gods Gundersløvholm
,
„da de ej vare af Middel

til at forstrække Bønderne og sætte dem paa Fode" ^'^).

Naturligvis skete der da ogsaa de største x^nstrængelser

for at faa nye Fæstere, naar den Ulykke rammede, at

en Gaard blev ledig ved Dødsfald eller, som det tidt

hændte, derved, at Fæsterne trods al Hjælp dog maatte

fratræde paa Grund af Fattigdom eller rømmede bort

fra Godset. I slige Tilfælde kunde Proprietærerne endog

gaa til paafaldende Indrømmelser, love Skattefrihed for

1 Aar og nøjes med højst ubetydeligt Hoveri det første

Aar og med en Bagatel som 2 Rdlr. i Indfæstningspenge

eller aldeles give Afkald paa disse *^^). Regeringen søgte

fra sin Side at komme dem imøde. Vi have set, at

Tanken om at lette Godsernes Besættelse med Fæstere

og om i Almindelighed at hjælpe paa Jordbruget bragte

Kristian V til 1679 at ophøre med Soldaterudskriv-

ning og til derimod at blive staaende ved Hvervnings-

systemet. Da saa Landmilitsen blev gjenindført, gav

Danmark-Norge 1060—1720. II. 20
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Frederik IV Godsejerne den efter vor Opfattelse paafaldende

Ret, at de, naar de kunde faa en Landsoldat, der havde

hjemme paa deres Gods, til at overtage en Gaard hos

dem, maatte faa ham fri af Tjenesten, forudsat at der

blev stillet en ny Soldat i Stedet for ham. Lettest var

Forholdet for Herremanden paa den sjællandske Øgruppe

indtil Vornedskabets Ophævelse. Saalænge kunde nemlig

den vornede Bonde tvinges til at overtage Fæstegaarde,

selv om de vare øde*). Men denne barbariske Ret al-

skaffede Frederik IV, ikke blot med Hensyn til alle

dem, der vare fødte efter hans Tronbestigelse, men og-

saa for de ældres Vedkommende, i det mindste i den

Form. at de ikke, naar de allerede havde en Gaard i

Fæste; kunde tvinges til at forlade den for at overtage

en øde, ubebygget Gaard. En Forvalter paa Holme-

gaards Gods har 1723 i stærke Ord skildret, hvor stor

en Mød det var, naar en Bonde truede med at sige sig

fra Gaarden, ikke at tale om, naar en saadan døde.

Bleve Gaardene øde, siger han fremdeles, var det næsten

umuligt at linde Fæstere til dem ; tog man med Magt

ledige Folk og satte dem paa Gaardene, havde Herre-

manden aldeles intet at holde sig til overfor en Karl,

som i de Heste Tilfælde ikke ejede andet end sine Arme.

Naar han saa sit Snit og rømmede , var Herremanden

hge nær"*'). Øde Gaarde vare under saadanne Forhold

en Ejendom. Godsejerne helst maatte være fri for.

og der tales derfor i Datidens Aktstykker om „det

aldeles øde Gods, hvilket ingen Propietarius vil sig ved-

kjende eller rette af"*, og om Proprietærer, der søgte at

faa Lov til at frasige sig sligt Gods^^). Vistnok findes

der Exempler paa. at Herremænd have søgt Kronen om,

at denne vilde overlade dem øde Gaarde, der vare hjem-

*) Naar Otto Krabbe var imod at gjøre Ophævelsen af Vor-

nedskabet paa de private Godser til en Tvangssag. var det,

fordi han saa Forholdene saa mørke, at han ikke troede det

muligt paa anden Maade at faa Fæstere til Gaardene.

II
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faldne til den; men det skete sædvanlig kun enten lor

derved at faa et Gods kompletteret til at naa de 200

Tønder Hartkorn, som vare Betingelsen for, at Hoved-

gaardstaxten blev skattefri, eller naar en Godsejer kunde

haabe ved at faa nogle øde Gaarde og opbygge dem at

skaffe sig det Antal Bønder, han behøvede for at faa

gjort det nødvendige Hoveri ved Hovedgaarden. Slige

Andragender ere ogsaa kun sjælden blevne indgivne.

Den uheldige Udvikling af Landboforholdene maatte

naturligvis indvirke paa Godspriserne, og det er et klart

Vidnesbyrd om de daarlige Tilstande, at Priserne ved

Slutningen af Tidsrummet vare lavere, end de havde

været det i den nærmeste Tid før Svenskekrigen fra

1657 til 1661 1. Dengang blev der efter Arent Berntsens

Angivelse i Almindehghed betalt fra 60 til 100 Rdlr.

for hver Tønde Hartkorn af Jorder, der laa umiddelbart

under Hovedgaardene, medens Bøndergods i Sjælland,

paa Lolland og Falster stod i en Pris fra 40 til 70 Rdlr.

pr. Tønde Hartkorn; for fyensk, langelandsk og jydsk

Gods gaves der sjælden under 55 Rdlr,, men undertiden

fra 70 til 75 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn ^^). De Øde-

læggelser, Krigen imod Karl Gustav voldte, maatte i høj

Grad forringe Jordejendommenes Værdi, og dertil kom,

at der nu skulde betales fuld Skat af det adelige Jorde-

gods, medens der tidhgere slet ingen Skat var udredet

af Hovedgaardstaxterne samt af den Del af Godset, der

var bortfæstet til Ugedagstjenerne, og kun halv Skat af det

øvrige Pæstegods, der hørte til Adelens Gaarde. Det

var derfor, som allerede tidligere berørt, kun en egen

Form for en Statsbankerot, naar Enevoldsmagten efter

Krigens Ende paanødte sine Kreditorer som Betaling

for deres Tilgodehavende Gods til en Pris af 50 Rdlr.

pr. Tønde Hartkorn, og de Taxationer, som lejlighedsvis

fandt Sted omkring i Landet, vare for det meste meget

lavere*^'-*). Hvad der var gangbare Priser, kan man til-

nærmelsesvis se af Regeringens Bestemmelser et Par

Aar senere (1664) om, at, naar ved Betaling imellem
20*
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Mand og INIand .Jordegods blev givet som Vederlag for

Penge, skulde en Tønde Hartkorn, hvor Godset var ved

Magt og vel besat i Hovedgaarde saavel som Bønder-

gods, taxeres lor 40 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn og, hvor

(jrodset var øde og ubesat, for 25 Rdlr.'").

Under den Mængde Opbud og Tvangssalg, der fandt

Sted i den følgende Tid. sank Priserne for forsømt ellf-r

øde Gods meget stært. Vi have set selve Rentekammeret

1085 fremhæve den sørgelige Kjendsgjerning, at adskil-

lige Proprietærer af Frygt for Skatterne frasagde sig

Hovedgaarde og Gods tillige
,
„Eders Majestæt ikke til

ringe Afgang udi sine Intrader" ^^). Især gjaldt Hoved-

gaarde uden Bøndergods omtrent for værdiløse. Man
vidste ikke, hvorledes man skulde faa Jorderne drevne,

naar man ikke havde Hoveriet at raade over. Et paa-

faldende Vidnesbyrd om, hvor ringe Værdi Regeringen

i denne Del af Kristian V's Tid tillagde Jordegods, er. at

den U)80 forbød, at nogen Godsejer maatte gjøre Op-

bud, inden han ved Kvittering fra Rentekammeret kunde

godtgjøre, at han ikke skyldte Kongen noget for reste-

rende Kontributioner. „Kongen", siges der utrykkelig.

„blev ellers nødt til at tage imod Jordegods eller Løsøre

i Stedet for Penge" ^^). Det er i god Samklang hermed,

at Regeringen 1683 ikke vilde overtage Enggaard i Fyen

(Gyldensten) med Gods paa 454 Tønder Hartkorn . der

var i fortneffelig Tilstand, som Vederlag for de 22.0(iO

Rdlr., Oluf Rosenkrantz var dømt til at betale'') i An-

ledning af den Sag, han havde paadraget sig ved sit

Skrift til Forsvaj' for den danske Adel.

For Gods af den bedre Slags sank Prisen pr. Tønde

Hartkorn ikke under, hvad den var sat til i Aaret l(i04

Den synes i den følgende Tid at have svunget imellem

40 og .50 Rdlr."',). Skattefriheden for Hovedgaards-

taxten. som vi have set. blev indført 167ti, maa altsaa i

Handel og Vandel nogenlunde have gjældt som Vederlag

for det forøgede Ansvar, som de stigende Skatter voldte

J^roprietærerne. Uden denne Indrømmelse vilde Prisen

I
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aabenbart være sunket. Da der ved Taxten af 166-t

var gjort altfor ringe Forskjel paa det virkelig dyrkede

Gods og det, der laa „øde hen'*, blev en ny Taxt

paa Landejendomme paabudt 1(391 ). Naar Jordegods

toges i Betaling for rede Penge, skulde det efter God-

sernes Størrelse og Godhed vurderes til forskjellig Pris,

En komplet Hovedgaard, der altsaa havde Skattefrihed

for Hovedgaardstaxten, skulde med Hensyn til denne

gjælde 5(1 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, Bøndergodset blev,

hvor Gaardene vare i god Stand og med fuld Besætning,

regnet til 4(» Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, men øde Gods
kun til 10 Rdlr. for hver Tønde ^*').

Der kan ingen Tvivl være om , at denne nye Taxt

vur ulige rimeligere end den af 1664. Den vedblev ogsaa

at gjælde Tidsrummet ud, og uagtet Godspriserne ved

Auktioner og Taxationer efter forskjellige Forhold vist-

nok have skiftet en DeF'). kunne de Værdiansættelser,

den havde fastslaaet, opfattes som svarende til Middel-

priserne, hvor ikke f. Ex, Nødvendigheden af at foretage

extraordinært store Byggearbejder har trykket Prisen

langt under den almindelige ved større Godser '^j.

Skjønt man ikke kan tale om en Tilbagegang af

Værdien for Landejendomme i selve Enevældens Tid.

var det ikke blot sørgeligt, at der var saa liden Erera-

*) Da Matriklen af 1688 formindskede Antallet af Tønder Hart-

korn (se S. 215) eller, hvad der var det samme, gjennemsnitlig

gjorde det Jordareal, der hørte til en Tønde Hartkorn, større,

kunde man vente, at den vilde have bevirket, at Prisen pr.

Tønde Hartkorn steg; men det maa erindres, at i Alminde-

lighed medførte Reduktionen af Hartkornet ogsaa en For-

mindskelse af Landgilden, og for saavidt blev altsaa Vær-
dien af en Tønde Hartkorn Bøndergods ligestor før og efter

Matrikelforandringen. Naar et Gods som en Følge af denne

Forandring nu fik et ringere Antal Tønder Hartkorn, er

Prisen for det i sin Helhed bleven formindsket; men der

er blevet betalt lige meget for den enkelte Tønde Hartkorn.

Om Nedsættelsen af Landgilden efter Matrikelforandringen

kan sés Henvisning 7.5.
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gang i Sammenligning med Tiden tæt op til Svenske-

krigen, men ogsaa at Jordernes Værdi endnu ved Tids-

rummets Slutning stod tilbage for den, de havde havt

inden Souverænetetens Indførelse"). Der kan ved en

Sammenligning mellem dette Tidspunkt og Tiden hen-

iraod 1 720 ingen Tvivl være om , at medens Ager-

bruget stedse holdt sig lige slet, var de øde Gaardes

Tal taget til og Forarmelsen hos Landbostanden bleven

større**). Saavidt som man kan slutte af de forskjel-

lige Angivelser og Vidnesbyrd , har Tilstanden vist-

nok forbedret sig i nogen Tid efter 1660. men derpaa

er det gaaet stærkt tilbage efter 167.5. Omtrent 16H.'>

vare Forholdene meget slette, og saaledes holdt de sig

indtil 1692. Det er derefter gaaet frem indtil 1699***).

*) Den Tanke kunde ligge nær, at der ved Spørgsmaalet om
Godspriserne burde tages Hensyn til Møntforandringen 1695,

hvorved Speciesdaleren afløstes af Kourantdaleren. Jeg

minder derfor om, hvad jeg allerede tidligere i dette

Skrift har gjort opmærksom paa, at denne Forandring var af

nominel Betydning og ikke ha\"de den ringeste Indflydelse

paa de virkelige Priser, enten paa Varer eller Ejendomme.

**) Det bør maaske nævnes, at Kornpriserne i det Tidsrum,

hvorom vi tale, i det hele sank noget, hvad i og for sig

ikke kunde være til Gavn for Landbrugerne ; men meget var

det ikke , saa at det næppe har havt stort at sige (Se W.
Scharling: Pengenes synkende Værdi (Kjbhvn. 1869)

S. 289—290.)

•**) Et Haandskrift, der findes i Samlingen: Danske Kongers

Historie Nr. 22.5 og aabenbart er affattet i Slutningen af

Frederik IV's Regering, indeholder endog en meget rosenrød

Skildring af Tilstandene i de sidste Aar før Ijandmilitsens

Indførelse. Det hedder her, at det meste af Bøndergodset

i Landene var med Gaarde, dygtige og arbejdsomme Bøn-

der vel forsynet, de fleste Bønder overalt vare nogenlunde

formuende, saa og udi Besætning af eget Tillæg med Bæster

og Kvæg vel forsynede. De Børn, som Gud gav dem, holdt

Forældrene til Bondearbejde; ved deres Hjælp næst Gud
dyrkede de deres Ager og Enge i Marken, bygte og forbedrede

deres Gaarder og Huse i Byerne; de plantede adskillige
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men saa standsede de extraordinære Byrder i Anledning af

Krigen 1700 atter Fremskridtet. Man kunde have ventet,

at Vornedskabets Ophævelse 1702 efterhaanden vilde have

hidført en heldig Udvikling; men under den store nordiske

Krig gik alt igjen tilbage i en sørgelig Grad. De øde

Graarde tog til, og alle Vanskelighederne ved Fæsteforholdet

steg, samtidig med at de extraordinære Skatter og Sol-

daterudskrivningen trykkede stærkt paa Landbefolknin-

gen, ikke alene paa Bønderne, men ogsaa paa Godsejerne.

Prugt- og andre tjenlige Træer tilGaardenes Xytte, Opkomst

og Hægning, og det med Lyst, største Flid og Omsorg ....

Naar en Gaard blev ledig, var de fæstende derefter saa be-

gjærlig, at den ene Fæster overbød den anden. De vare og

desuden saa formuende, at de selv nogenlunde kunde forsyne

deres Fæstegaarde, dessen Bygninger, Sæd og Besætning, ja

og tildels af Restancerne, hvor noget var paa Godset hæf-

tende, klarerede. — Men uheldigvis er den hele Fremstilling

i høj Grad tendentiøs, og hvem der tænker paa den Skil-

dring, som Otto Krabbe i Slutningen af 1701 (se S. 298) gav

af Tilstanden, vil finde den størst mulige Modsætning imellem

den og, hvad her fremsættes. Imidlertid er det, som antydet,

nok muligt, at Krabbe har set Forholdene vel meget fra et

sjællandsk Standpunkt, og at det kan have staaet bedre til i

de andre Egne af Landet. I det mindste stemmer den oven-

nævnte Fremstilling til en vis Grad med, hvad Svenskeren

Leijonkloo udtaler i en Depesche til Karl XII af 6te Febr.

1699, at^ Landmandens Kaar i Danmark havde forbedret sig

overordentlig meget siden 1692 (Danske Samlinger 2. R.

VI, S. 63). Man træffer ej heller fra Rentekammerets Side

saadanne mørke Udtalelser om Landboforholdene i disse Aar

som i 1681, 1684 og 16H5.
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Forhold imellem Godsejere og Bønder i Danmark. — Landbo-

forhold i Slesvig og Holsten.

V ar en saadan økonomisk Udvikling en Ulykke i

og for sig selv, saa blev den det endnu mere ved den

ødelæggende Indflydelse, den havde paa Forholdet imellem

Godsejere og Bønder. Det er ubestrideligt, at dette er

blevet slettere i dette Tidsrum, end det tidligere havde

været. Ligesom et ydre Vidnesbyrd derom var det , at

netop nu kom Brugen af Træhesten i Gang som Straf

imod de Bønder, der paadroge sig Godsejernes Vrede.

Findes der maaske Exempler paa Brugen deraf allerede

tidligere, er det kun meget faa.

Man har jævnlig søgt Grunden til Forværreisen af

Forholdet deri, at den gamle danske Adel stærkt blev for-

trængt fra sine Godser, dels af indvandrede tyske Adels-

mænd, dels af borgerlige og bondefødte Mænd, som for-

stode at bruge heldige Øjeblikke til at kjøbe Godser for

en Spotpris. Især i Jylland gik Herregaardene vitterlig

efter stor Maalestok over til Mænd af Borger- eller

Bondestanden *). Det gjentages af den ene Forfatter efter

den anden, at medens de ældre danske Adelsmænd i Al-

mindelighed havde staaet i et patriarkalsk Forhold til deres

Bønder og behandlet dem godt, havde de indvandrede
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Tyskere fra deres Fædreland medført en langt større

Ringeagt for den menige Mand, end her havde været

kjendt, de borgerlige og bondefødte Godsejere havde

været Lykkeriddere og Godsspekiilanter, der blot tænkte

paa at faa det mest mulige ud af Godserne og derfor

handlede ilde med Bønderne. Heri er der vistnok nogen

Sandhed, men tillige megen Overdrivelse. Det er højst

sandsynligt, at Forholdet imellem de gamle Slægter og

deres Bønder tidt har havt et vist patriarkalsk Præg;

men om sligt kunde der ikke være Tale paa Ejendomme,

der idelig skiftede Besiddere , saaledes som det saa

tidt skete i sidste Halvdel af 17. Aarhundrede, og det

kunde først udvikle sig efter længere Tids Forløb, hvor

Besidderne af de faste Familieejendomme, Grevskaber,

Friherreskaber og Stamhuse, bleve Mænd af udenlandsk

Byrd. Der kan ej heller være Tvivl om, at adskillige

af den nye Tids Godsejere have været lidet behagelige

Herskaber for Bønderne. Man træffer iblandt dem tyske

Adelsmænd som Friherre v. Liliencrone og efter ham
hans Søn, der i Tiden fra 1684 til 1713 mishandlede

Bønderne paa Mariager Klosters Gods, som den første

Grev Wedel-Wedellsborg, hvis Voldsomhed og Vilkaar-

lighed skaffede ham Navn iblandt Almuen af den gale

Grev Wedel, eller som en Adam Ernst Pentz og en

Major Levetzau, der vare højst brutale Personligheder ^j.

Ikke mindre fandtes der iblandt borgerlige og bonde-

fødte Godsejere sande Plageaander for Bønderne, Mænd,
der lod deres Raahed gaa ud over dem, som man skulde

tro, de mere end Adelsmændene vilde have havt Medfølelse

med, fordi de, hvad Fødsel angik, stod dem ulige nær-

mere. Især var det en sørgelig Rekruttering, Godsejer-

standen fik fra Ridefogdernes Side. En Typus for denne

Klasse Godsejere var Rasmus Ibsen paa Frøslev i Sjæl-

land omtrent 1700, en Mand, der mishandlede sine Bøn-

der og straft'ede dem med Bolt og Jærn paa sin Gaard,

naar de undvege og han fik fat paa dem igjen ^j. Det

var den Slags Proprietærer, som gav Anledning til Ord-
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sjtroget: „Ej skarpere Sværd Du tinde kan end Bonden,

som blev til Herremand".

Men ogsaa Ira de Slægter, der hørte til den gamle

danske Adel, kom der haarde og brutale Herskaber.

De bitre Klager, som inden Souverænetetens Indførelse

fremførtes over Adelens Behandling af Bønderne, og det

glødende Had. den havde vakt imod sig, ere uforstaae-

lige, naar ikke adskillige af dens Medlemmer i hin Tid

jævnlig havde vist sig lidet elskværdige som Godsejere *).

Denne uheldige Side af Fortidens Tradition holdt sig

da ogsaa i Enevældens Tid hos adskillige af den gamle

Adels Medlemmer, som f. Ex. hos Bannerne paa Frede-

riksgave og forskjellige kvindelige Godsejere. Fru "Elisa-

beth Rosenkrantz paa Sneumgaard, Fru Elisabeth Bille

paa Sæbygaard, Fru Hille Trolle paa Meilgaard og en

Froken Ida Sophie Skeel paa Dybvad^). Det var saare

langt fra. at de adelige Godsejerfruer som Repræsentanter

for det blidere Kjøn foregik deres Standsfæller med et

godt Exempel. Naar den boglærde jydske Selvejerbonde

Peder Dyrskjøtte i Slutningen af 17. Aarhundrede klager

over, at de adelige Slægter rette sig mere til Bonde-

]dageri end til Lærdom og Videnskab , tyder det heller

ikke paa, at Adelsmændene af gammel Byrd paa hans

Tid have udmærket sig særlig ved Humanitet som Gods-

ejere, thi det er aabenbart de danske adelige Slægter,

han her tænker paa^). Det maa ogsaa erindres, at der

ikke blot selvfølgelig fandtes brave Godsejere iblandt de

fremmede Adelsmænd, men at ogsaa adskillige af de

borgerlige Mænd. som kjøbte Godser, indtoge en hæderlig

Stilling som Borgere eller Embedsmænd. Der er ikke

Skygge af Grund til at tvivle om, at saadanne Mænd
med Hensyn til Dannelse og Hjærtelag stod ved Siden

af de aller fleste af de bedre adelige Godsejere.

Vil man søge efter Hovedgrunden til, at Forholdet

imellem Godsejere og Bønder forværredes, skal man
langt mindre se paa Forandringen i Godsejerstandens

Sammensætning end paa de vanskelige økonomiske Til-



Grunden til, at Godsejerne bleve haardere. 3 lo

stande. Det er blevet paavist af franske Forfattere, at

de Godsejere i Frankrig, der henimod Revolutionens Tid

handlede haardest mod deres Bønder, vare de saa kaldte

lioheraux (mindre Kovfugle). som de hed med et beteg-

nende Øgenavn, det vil sige forarmede smaa Adelsmænd,

der for selv at leve saa sig nødte til at gaa til det yderste

med at aftvinge Bønderne deres Afgifter. Vi møde

noget hgnende her i Danmark*), hvor det oven i Kjøbet

var den største Del af Godsejerne, som tyngedes af

Fattigdom, og det netop, fordi det holdt haardt for dem

at faa Bønderne til at udrede Skatter og Landgilde og

de selv maatte betale Skatterne for Bønderne, naar disse

ikke mægtede det. Det hjéilp ikke, at i Virkeligheden

Godsejernes og Bøndernes Tarv faldt sammen, at naar

det gik ud over Fæsterne, var det ogsaa snart ude med

Herremændene. Der var dog en Fristelse til, naar

Skatteexekutionen hang truende over Hovedet, at gaa

saa vidt som muligt med at pine Landgilde og Skatter

ud af Bønderne, og det var særlig fristende, strængt at

kræve det Hoveri, der behøvedes for at faa Hovedgaar-

dens Jorder drevne, eller endog til at udvide Hoveriet.

Det var Hovedgaarden, der maatte give Godsejeren de

ham højst nødvendige Indtægter, og selv om han havde

kunnet hæve sig over sin Tids vante Synsmaade og se.

at Gaarden bedre kunde drives paa andre Maader end

ved Hoveri, saa fattedes det ham sædvanhg paa den

*) Atter her kan henvises til en Udtalelse af Otto Krabbe i en

af hans Optegnelser ved Forhandlingen 1701 om Vorned-

skabets Ophævelse. Idet han vender tilbage til sin Ynd-

lingssætning, at det var let for dem at holde deres Godser

i en god Stand, som havde stor Gage eller paa anden Maade
Midler at sætte paa dem, medens det kneb for dem, som

kun havde Godset at leve af, siger han: „Og endog deslige

fattige Proprietærer og særdeles Enker ikke imod Loven giør

deres Bønder heller Vornede nogen Uret, saa driver dog

Nøden dem til, at de mere maa søge det, de med Rette bør

have hos deres Bønder, end som de forbemældte".
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nødvendige Driltskajiitul til at kunne prHve derpaa. Bøn-

dorne selv kom ham ])aa en Maade imøde heri. Uagtet de

vilde staa sig langt liedre ved at betale en vis Sum Penge

(de saa kaldte Arliejdspenge) i Stedet for at gjøre Hoveri,

saa bragte den Vanskelighed, de havde ved at skaffe

rede Penge, dem til, hvor de havde Valget, hellere at

ville arbejde end betale noget ^). Medens Danske Lov

havde forbudt Forhøjelse af Landgilden . indeholdt den

intet saadant Furbud med Hensyn til Hoveriet, og Be-

vægelsen gik ulykkeligvis derfor til en Forøgelse af

dette, især da det var ubestemt. Jorddrotten kunde

vilkaarlig betinge sig saa meget Hoveri, som han holdt

for nødvendigt til Gaardens Drift og Vedligeholdelse ^).

Allerede i 1<). Aarhundrede havde Herremændene

stærkt begyndt, ved Mageskifter eller Kjøb at samle

Godset om Hovedgaardene. Idet det under Kristian V
blev fastsat som Betingelse for, at Hovedgaardstaxten

kunde opnaa Skattefrihed, at 2<>() Tønder Hartkorn

Bøndergods ikke maatte ligge længere end én Mil fra

Hovedgaarden, førte Regeringen selv end mere Gods-

ejerne ind paa, saa meget, som det var muligt, at samle

Bøndergodset. Men derved blev det muligt for Gods-

ejerne at gjøre langt tiere Bønder hoveripligtige. Hvis

dette havde gjort, at Hoveriet ved den enkelte Hoved-

gaard var blevet lettere, havde det været til stor Gavn;

men det førte i Virkeligheden kun til. at Herremanden

søgte at udvide Hovedgaardens Drift. Dette kunde ske

paa adskillige Maader. Saaledes fremfor alt ved at ned-

lægge Bøndergaarde eller hele Landsbyer. Strax efter

Svenskekrigen havde Godsets ødelagte Tilstand paa

tiere Steder stærkt tilskyndet Herremændene dertil").

Danske Lov standsede lykkeligvis dette, der kunde have

havt Bondestandens Ruin til Følge; men desto værre

skete det gjentagne Gange, at Kongerne, tvært imod

Lovens Bestemmelser, for at begunstige en eller anden

Godsejer tillode ham at nedlægge Bøndergaarde og op-

rette en Hovedgaard i Stedet derfor. Det var det samme
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som nyt Hoveri for de omboende Bønder. Man kan

karakterisere Udviklingen som førende til. at samtidig

Hoveriet blev tungere og de hoveripligtiges Tal større.

Her mere end paa noget andet Punkt traadte det frem.

hvor ulykkeligt det var, naar Gaardene bleve øde. Saa

begyndte ret en fordærvelig Cirkelbevægelse. Herre-

manden fristedes til eHer var endog nødt til at forøge

Hoveriet for de andre Gaarde ; men Virkningen blev da

let igjen en yderligere Tilbagegang for Godset.

Ingen vil vistnok kunne nægte, at der iblandt Gods-

ejerne fandtes brutale og despotisk lunefulde Personlig-

heder, der uden at have nogen somhelst Undskyldning

plagede deres Bønder og særlig pinte dem med Hoveri;

man kan endog træffe uundskyldelige Forøgelser af Ho-
veriet paa Godser, hvor man mindst skulde vente det.

som paa det Frederik IV's Dronning Louise tilhørende

Gods Hørsholm ^^). Men ser man paa Forholdene i det

store, vil det blive klart, hvilken mægtig Fristelse de

frembøde for mangfoldige Godsejere til at blive des

hoheraiir. ligesom det skete i Frankrig.

Herremændene vare imidlertid ikke de, paa hvem

Forholdenes demoraliserende Virkning viste sig stærkest.

Værst for Bønderne vare aabenbart Mænd, der stode

imellem dem og Godsejerne. Det var saaledes lidet

heldigt for dem, naar Herregaardene, som tidt skete,

bleve bortforpagtede , da Forpagterne ikke undsaa sig

for at presse det mest mulige Hoveri ud af Bønderne.

De havde ikke den Interesse af disses Velvære som

Herremændene ; for dem vare Bønderne blot Arbejdsdyr.

Men endnu langt vigtigere og tidt langt farligere vare

Kidefogderne, der nærmest vare, hvad nu til Dags vilde

kaldes Forvaltere, halvt Godsforvaltere, halvt Avlsfor-

valtere. En mere underordnet Stilling indtoge Ladefog-

derne, som alene havde med Hovedgaardens Avling

at gjøre.

Ridefogdens Opgave var det at passe paa, at Bøn-

derne ikke blot vare flittige, naar de gjorde Hoveritjeneste,
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men at de ogsaa pløjede og harvede, saaede og høstede

i rette Tid, ja, han kunde endog faa Tilsyn med, at

Bønderne gik i Kirke, at de ikke drak sig fulde ved

deres Gilder, at de ikke drev usømmelig Lystighed osv.

En saadan Virksomhed niaatte have sine meget ubehage-

lige Sider. Stillet imellem Herskabet og Bønderne, fik

Kidefogden Grovheder af Herremanden, naar denne blev

vranten over, at Bønderne ikke mødte i rette Tid paa

Hovmarken og til deres Ægtkjørsler eller ikke betalte deres

Landgilde , over at det blev nødvendigt at sætte nye

Heste og Køer paa deres Gaarde for at hjælpe dem
o. s. v. Paa den anden Side følte han sig forhadt iblandt

Bønderne, der gjerne gav ham Ansvaret for trykkende

Paabud eller mente, at de sagtens vilde kunne opnaa

Lettelser i en eller anden Henseende, saafremt blot han

vilde lægge et godt Ord ind for dem. Men det er dog

ikke for at ynkes over Ridefogderne, vi nævne dem her,

det er for at se den fordærvelige Indflydelse, de havde

paa Godstilstandene. Den Forening, deres Gjerning

medførte af en tjenende Stilling, der gjorde det nød-

vendigt at krybe for Herremanden, og af at have stor Ind-

flydelse, Bevidstheden om i et hvilket somhelst Øjeblik at

kunne blive kastet paa Døren og tillige om at skulle

være den alt ledende paa Godset, den Forening af

Ringeagt og Tillid, som Herremanden viste, det, at

der idelig var Lejlighed til smaa eller store Snyderier,

samtidig med at Stillingen næsten uundgaaelig medførte

Had fra Bøndernes Side . alt dette kunde kun virke i

højeste Grad demoraliserende. Der har vistnok været

fortræffelige Mennesker iblandt Ridefogderne, Mænd,
som forstode at indgyde baade Herremanden og Bonden

Agtelse og ikke vare bange for at tale Bøndernes Sag,

naar det behøvedes ^^). Men kun altfor mange iblandt

dem brugte, skjønt de selv vare bondefødte, deres Stil-

ling til at mishandle Bønderne, fortrædige dem ved at

forøge deres Hoveri, eller, hvad der var det almindelige,

til at udsuge dem ved at presse Penge af dem, hvis de
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vilde opnaa forskjellige Lettelser, der i Virkeligheden

vare ligesaa mange Bedragerier imod Husbonden. Havde
Bonden, som tidt hændte, ondt ved at skaffe Penge i

rette Tid til Skatter og Afgifter, lagde Bidefogden ud

for ham, og han betalte da Udlægget med Korn eller

åndre Varer, en Slags Transaktioner, der idelig havde

store Optrækkerier i Følge ^^). Det samme var Tilfældet,

naar Bidefogden skaffede Bonden forskjellige Begun-

stigelser, som Træ til Tømmer og Brændsel. Ligesom

Bonden i Folkevisen rusticus queribundus (den klagende

Bonde) taler om, at han maa mute (o: bestikke) Ride-

fogden^'), saaledes siger Jeppe i „Jeppe paa Bjerget":

„Ridefogden er en skikkelig Mand. Naar vi stikke

ham en Daler paa Næven, gjør han sin Saligheds Ed
for Herskabet, at vi ikke kan betale Landgilde", og i

hvor drastiske Udtryk udmaler Jeppe ikke i Optrinet i

Baronens Stue Ridefogdens Bestikkelighed? Folkedigt-

ning og Ordsprog have da ogsaa havt travlt med at frem-

stille Ridefogderne fra den sorteste Side. „En ærlig

Foged", hedder det, „er at se saa rart et Dyr paa Jor-

den . . . som Ravnen, naar han findes hvid" ^^J. Ride-

fogdernes Tyranni har Holberg henpeget til i Peder

Paars ^^), og det var dem, Biskop Hans Bagger fra Kir-

kens Side gik løs paa, naar han i en Klage til Rege-

ringen 1G91 ankede over. at „en Del Fuldmægtige og

andre paa Godserne med Magt og Hug drev Almuen
til Hove at arbejde og gjøre Rejser baade Søndag og

andre Dage, naar Gudstjeneste og Ungdommens Over-

hørelse skulde ske" ^^). Man ser Bønderne paa Hørs-

holm Gods 1713 i stærke Ord klage til Dronning Louise

over en Ridefogeds Tyranni ^^); men den, der er gaaet

videst i at bruge sorte Farver til at skildre denne Klasse

Mænd, eller, hvad der har svaret dertil. Forvalterne, er

Præsten Jørgen Sorterup i sit paa Latin omtrent 1709 eller

1710 forfattede Skrilt: Præstigiæ oeconomiæ rura-

1 i s. Skildringen af deres Kjæltringstreger gaar her over al

Beskrivelse. Man skal have ondt ved at sige, hvad han
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mest dvæler ved, enten de mangfoldige Snyderier paa

Herremandens Bekostning eller deres Optrækkerier imod

Bønderne . hvorledes de lade deres Vrede gaa ud over

dem, der ere saa gjenstridige ikke at ville lade sig klippe

som Faar uden at give Lyd fra sig, men derimod ere

venlige og gunstige imod dem. der adlyde og tie, hvor-

ledes de node Bonden, naar han skal svare Afgift i Korn.

til da at give Topmaal i dette Ords stærkeste Betydning,

medens det Korn, der gives ham til Sædekorn, udniaales

ham paa den knappest mulige Maade. altsammen til

Ridefogdens Gavn. der i begge Tilfælde véd at beregne

sig Forskjellen fra det rette Tondemaal, hvorledes de

benytte Bøndernes ringe Kegnedygtighed til at snyde

dem ved alle Regnskabsopgjø reiser. tvinge dem til at yde

sig Gaver af alskens Kreaturer eller ligefrem Penge,

hvis de ikke ville udpantes for Restancer o. s. v. o. s. v.

Det er muligt, at personlige Forhold have virket til at frem-

kalde den grænseløse Forbitrelse, der aander ud af Sorte-

rups stærke Ord, og at dette noget svækker Angrebets

Vægt^*); men der er adskilligt i denne Philippika. som man
ikke kan slaa en Streg over. da det kun altfor fuldt stad-

fæstes ved, hvad andensteds fra er bekjendt. Kun sjælden

tik vistnok Domstolene Lejlighed til at blande sig i Ride-

fogdernes Forhold til Bønderne. Men det kunde dog

hænde. Saaledes idømte Højesteret 17<t4 en Ridefoged

paa Lolland en Mulkt af 5<> Rdlr. for ulovlig Irette-

sættelse og haard Medfart imod en Bonde ^^).

Det værste Exemplar af Ridefogedracen var vistnok

Peder Borting. der var født i Norge. Denne topmaalte

Skurk forstod ikke blot at nytte enhver Lejlighed til at

berige sig. snart paa sin Herre Kaj Lykkes, snart paa

Bøndernes Bekostning, men med den mest gjennemførte

Ondskab forfulgte han en Bonde, hvis Uven han var

bleven, indtil han naaede at faa ham dømt til Galgen

ved et slet og ret Justitsmord. Da Kaj Lykke omsider

lik Øjet op for hans slette Streger og brød |med ham,

glemte han alt. hvad han skyldte sin Herre for den
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tidligere Tid, og tænkte blot paa Hævn, fordi han havde

brudt med ham. Da var det. at han gjorde Angivelse til Fre-

derik III om det berygtede Brev, som Kaj Lykke 5 Aar tid-

ligere havde tilskrevet sin Frille Sofie Abelsdatter, siden

efter Peder Børtings Hustru, og hvori han havde været dum

og fræk nok til i den plumpeste Form at sætte en Plet

paa Dronningens Rygte ^^). Hvilke Virkninger dette

Skridt af Peder Børting tik for Kaj Lykke, er bekjendt.

Overhovedet hindrede den i ydre Henseende dybt

underordnede Stilling, som Ridefogderne indtoge overfor

deres Herskab, dem ikke fra tidt at nytte et heldigt Øjeblik

til at bringe selve dette i en vis Afhængighed af sig.

Saadanne snilde Karle, der brugte enhver Lejlighed til

at skrabe Skillinger sammen, medens Herremanden let-

sindig bortødslede sine Indtægter eller kæmpede med de

tunge Skattebyrder, som hvilede paa Godset, forstode

ikke sjælden at blive deres egne Herrers Kreditorer,

indtil saa maaske engang det Øjeblik kom, da de kunde

spænde selve Herremanden fra Gaarden. Ja, en snu

Ridefoged kunde i den Grad té sig som Godsets Herre,

at han var til Fortvivlelse for sit Herskab. Det er et

i saa Henseende mærkeligt Tidsbillede, der oprulles for

os ved en Klageskrivelse, som Ejerinden af Overgaard,

Augusta Elisabeth Ahrensdorff i November 1689 tilsendte

Grev Konrad Reventlow. Her beder den højadelige

Dame om Raad, plaget som hun var af sin Ridefoged.

„Han har", skriver hun, „fordærvet alle mine Bønder og

Folk for mig, og ligeledes paa anden Maade tilføjet mig

stor Skade. Min Rug har jeg selv maattet lade saa, og

jeg har ogsaa selv maattet sørge for al anden Gjerning,

som forefalder her paa Gaarden. og som det var hans

Pligt som Foged at udføre .... I lang Tid har han

ikke villet spise ved det for ham bestemte Bord , men
holdt sine egne Maaltider i sit Kammer, han har diver-

teret sig paa det lystigste med 01 og Brændevin og

skammelig forført mine Folk til det samme. Naar jeg

har foreholdt ham dette Uvæsen .... har han med
J)anmark-Norge ICCO—1720. II. 21
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usømmelige Ord spurgt mig, om jeg vilde ham noget,

i saa Fald kunde jeg søge ham ved Lands Lov og Ret.

. . . Eders højgrevelige Excellence undrer sig maaske

over, at jeg beholder ham i min Tjeneste. Jeg havde

ogsaa gjerne for længe siden jaget ham bort, hvis han

ikke havde bragt saa megen Urigtighed ind i mine Kou-
tributioner, thi han har længe plaget Godset med Exe-

kutiou ^^), men ikke villet lade mig faa nogen Kvittering

for, at noget af Skatterne er blevet betalt". Det er

imidlertid ikke nok med, at hun fandt, at Ridefogden

var et Afskum, hun var ogsaa forbitret paa sin Præst.

som hun aabenbart mente, var i Ledtog med Ridefogden.

Hun havde vistnok Birkeret og for saavidt kunde det

antages, at Birkefogdeu vilde staa paa hendes Side; men
hun følte sig kun lidet trøstet derved, „thi", siger hun.

„naar der sker mig noget ondt. har min Birkefoged ikke

Mod til at fælde en Kjendelse imod Fogdens og Præ-

stens Vilje". Der var, mente hun, ingen anden Hjælp

overfor disse Plageaander end , naar de mærkede , at

hun havde mægtige Venner. „Ellers", siger hun, „true

de med deres Lands Lov og Ret, og naar man kommer
dermed til Kjøhenhavn, kan ingen Adelsmand vinde sin

Sag imod dem --). Bliver saa ogsaa en saadan Slyngel

dømt til at bøde en Skillings Penge, gaar det strax løs

paa et Tiggeri, og saa sige Folk, at det er et stakkels

Menneske, der ikke har vidst bedre" "^).

Det kan vel være tvivlsomt, om den gode Dame i

den Grad er falden iblandt Røvere, som hun fremstiller

det; men, naar Folk saa tidt tænke sig Datidens Gods-

ejere som en Samling Smaatyranner med en Stab af

lydige Tjenere om sig og sættende deres Vilje igjennem

ved alle Domstole, er det dog værdt at huske paa en

saadan Jeremiade. Det Billede, den udkaster af en

Ridefogeds Magt paa et Gods, stemmer oven i Kjøbet

godt med andre Træk om dem, som vi i det foregaaende

have set. Holberg har her som saa tidt træfll^"ende tegnet

efter Naturen, naar han et Par Aar efter 1720 i „Me-

I
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lampe" lader en Bonde sige, at hvis han havde Ride-

fogden til Ven, kunde Proprietæren ikke rykke et Haar

af hans Hoved. Det er ganske det samme, som naar

han senere i „Plutus" lader en Bonde sige, at der paa

hvert Gods var tvende Herskaber, nemlig Husbonden

og Ridefogden. Bonden stod under Husbonden og Hus-

bonden igjen under Fogden, uden hvis Tilladelse han

intet formaaede. — Dette gjaldt ligesaa godt i Slutnin-

gen af det 17de som i Midten af det 18. Aarhundrede.

Intet er mere indlysende, end at en saadan Klasse

Betjente var en Ulykke for Landet og i høj Grad maatte

forværre Bøndernes Stilling. Det overordentlig nøje Til-

syn med disse, som Landboforholdenes slette Tilstand

havde gjort nødvendigt, havde været Grunden til den

Brug, der blev gjort af Ridefogderne; men ulykkeligvis

var der her som paa flere Punkter en sørgelig Cirkel-

bevægelse, da de i Virkeligheden maatte forværre For-

holdene. Naar, hvad oftere skete, store Godsejere mest

levede i Kjøbenhavn, langt borte fra deres Ejendomme,

kunde slige Betjente i særhg høj Grad vinde frit

Spillerum.

Hvor Holberg i de tidligere citerede Vers af Peder

Paars skildrer Vornedskabet, saa vi, at han lader Peder

Rus iblandt andet sige: „I drives jo som Mære til

Arbejd af Jer Foged, Jert Herskab og Jer Præst".

Det er uhyggeligt at se Præsten saaledes blive nævnt

ved Siden af Fogden som en af dem, der mishandlede

den vornede Bonde. Sandheden deraf kan næppe helt

nægtes. Ganske vist har Præstens Forhold til den

nærmeste Herremand tidt været alt andet end et saa-

dant, at han skulde føle sig oplagt til at gaa dennes

Ærinde overfor Bønderne. Allerede den Selvfølelse,

Godsejeren jævnlig havde, det Krav, han gjorde paa

alskens Ærbødighed, havde sine ubehagelige Sider. Især

synes Adelsmændene i saa Henseende at have villet

holde fast ved Overleveringen fra tidligere Tid. Man
ser i det mindste Kingo som Biskop i Fyen 1686 iblandt

21*
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tindet rette det Spørgsmaal til Regeringen, „om i den

sædvanlige Bøn efter Prædikenen alle Adelspersoner.

som bo i Sognene, skal opregnes eller og de alene, som

ere Patroner og ellers udi nogen sær Stand og Embede
af Hans Majestæt ophøjet" '-*}. Men langt værre var

det selvfølgelig, at Præsterne paa sine Steder stærkt

bleve plagede af brutale Herskaber med Anmasselser.

Drillerier og andre Ubehageligheder. Saaledes taler

Biskop Bircherod i sine Dagbøger om . at han i en af

sine Menigheder havde fundet den religiøse Tilstand meget

ringe. Grunden dertil, siger han, var den, „at Sæby-

gaards Herskab formedelst det giftige og fordærvelige

Had, hvormed det idelig efterstræber Præsten, haver af

al Magt søgt at kuldkaste den Myndighed, som han

skulde have over sine Tilhørere. Hine tot indies nasatn-

tiir mala (heraf saa meget ondt, der opstaar Dag for

Dag)". Ved en anden LejHghed skriver han (ITiio):

„Det er nu saaledes med nogle Proprietærer beskaffen,

at de indbilde sig, at Præsterne intet videre af deres

Sognefolk maa nyde end, hvad det selvmyndige Her-

skab dennem af Naade vil forunde" ^^). Netop dette

var vistnok den almindeligste Form for slette Herre-

mænds j.Efterstræbelser", at de vilde indskrænke Præ-

sternes Indtægter ; men deres Uvæsen kunde gaa til lige-

hem voldsomme Overfald, som naar en Godsejer Adam
Ernst Pentz (17<>h) i den Grad mishandlede en Præst.

at han tilføjede ham blodige Saar, eller naar en anden

Godsejer, Major Levetzau paa Ørslev Kloster tilligemed

sin Lakaj og Kudsk overfaldt en Præst udenfor hans

Port og traadte ham under Fødder. Den højadelige

Herre var bleven rasende paa Præsten, fordi denne

havde brugt Mund over, at hans Lakaj havde skudt

haus Hund. Den første Grev Wedell-Wedellsborg hand-

lede saaledes med sin Slots- og Sognepræst Risbrigh, at

Højesteret dømte ham til baade at udrede en stor Mulkt

og betale Præsten i^< •< •' > Rdlr. foruden paa anden Maade
at holde ham skadesløs ^^). Paa den anden Side var
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der ogsaa stridbare Præster, som tirrede og ophidsede

Herskabet paa Godset, endog ved skarpe Udfald fra

Prædikestolene *).

Selv om der ikke ganske sjælden har været Præster,

som formaaede at hævde deres Selvstændighed overfor

Herremændene, maatte Forholdet dog i Almindelighed

være et andet. Vi have allerede tidligere set, hvor store

Ulemper der hæftede ved den Ret, Herremænd rundt

omkring havde til at kalde Præster paa deres Godser.

Den værste var maaske dog det Afhængighedsforhold.

hvori slige Præster kom til Godsejerne. Det kunde i

en Tid, da den offenthge Kritik kun havde lidet at sige,

ikke være andet, end at Præster, der opnaaede deres

Embeder uden synderlig anden Kvaliiikation end Herre-

mandens Yndest, ogsaa kunde faa deres Plads med som

Redskaber for den Tvang, Bønderne vare Gjenstand for

rundt omkring. Ved de Lister, de skulde føre over den

tjenende Klasse, ved den Forpligtelse, enhver, der hørte

til denne, havde til at skulle have Skudsmaal af Præ-

sten, inden han flyttede fra sit Sogn, fik de en Slags

Politimyndighed, som, naar den lededes ifølge Ordre fra

Herregaarden, blev et Sidestykke til Ridefogdens Myn-

") Et Pragtexemplar af den Slags Præster maa Magister Morten
Lipper have været. Som Præst i Kongsted paa Sjælland,

hvortil han blev kaldet 1679, kom han i Strid med en Herre-

mand ved Navn Tønne Grrubbe, og en Søndag lod han sin

Vrede imod denne faa Luft i sin Prædiken ved Udtalelser

som disse: „En er forsøgt i fremmede Lande og forstaar

intet i sit eget. — Skurvet, skabet og skaldet Hoved løber

om Land, er som en Tyv i Gralgen, saadanne vil jeg udrydde

af min Menighed. — En rejser til Rhin og kommer tilbage

som et Svin osv." (O. Wolff: Journal for Politik osv.

for 1812 I, 267. Note). Som Modstykke hertil kan nævnes,

at Bircherod fortæller, at en Godsejer, Kammerjunker Ove
Skeel havde sagt ham, at han „var bleven skamrød i vor

Frue Kirke, da Mag: Jakob Langebek til Højmesse takkede

for Ofi'er og lagde i samme sin Taksigelsestale en umaadelig

Berømmelse paahannem" (Bircherods Dagl) øger S. 384).
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diglied eller en Hjælp for denne. Muiiske var det det

mest demoraliserende ved Præsternes Stilling hist og

her paa de private Godser, at det blev dem af den

største Vigtighed at staa sig godt med Ridefogden.

Sorterup fremhæver stærkt, i hvilken Grad denne Gods-

betjent søgte at holde Præsterne paa Godserne i Ave.

..Derfor", siger han, „staa de Præster sig altid bedst

hos dem, som med slavisk Ydmyghed smigre for dem.

og med underdanig Lydighed føje dem i deres Ondskaii

og Ubillighed, medens de, som de tro at have noget at

frygte af, ere udsatte for deres uforsonlige Had og hid-

sigste Forfølgelse". Vi have fra selve en Godsejerfrues

Side hørt den bitre Klage over det nære Forhold imel-

lem hendes Ridefoged og hendes Præst. Og fra en helt

anden Side falder der et tilsvarende Lys over Forholdet,

naar vi høre, at Ridefogden paa et Gods i Fyen 171 <>

gik fri for at staa aabenbare Skrifte, uagtet Loven bød.

at det skulde ske, da han havde Barn i Kirke to Dage
efter sin Trolovelse. Præsten vovede ikke at tvinge

ham dertiPO-

Men endnu langt farligere for Bønderne end Patro-

natsretten maatte det blive, naar Herremændene havde

Birkeret i Forbindelse med Hals- og Haandsretten.

Hvilken Støtte kunde Bonder vente at finde i Dommere,
der vare udnævnte af Herremanden og kun kunde føre en

i økonomisk Henseende taalelig Tilværelse, naar de stod

sig godt med ham eller med Ridefogden! Udnævnelsen

til Birkefoged var, som vi vide, oven i Kjøbet ikke her.

saaledes som ved Præstekaldet, indskrænket derved, at

der krævedes nogen Exauien eller overhovedet noget

somhelst Vidnesbyrd om Kundskaber eller Dygtighed.

Godsejernes eller Ridefogdernes Vilkaarlighed , hvor de

havde en Domstol til deres Raadighed.. kunde gaa utrohg

vidt; undertiden vare endog selve Forvalterne paa God-
serne Dommere, saa at den samme Mand i mange Til-

fælde blev baade Klager og Dommer. Hvad der kunde

gaa i Svang ved disse Herremændenes Underretter, have
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vi allerede tidligere set Exempler paa. Naar det at

Rasmus Børting dikterede Justitsmord paa en Bonde^'^")

staar som det videst gaaende Træk af, hvad en B,ide-

foged kunde faa en Birkefoged til, saa have vi iblandt

Godsejerne atter her at nævne Grev Wedell-Wedells-

borg som et Vidnesbyrd om, hvor vidt en saadan Mands
Frækhed kunde gaa i at lade dømme efter sit eget

Tykke. Tvært imod den gjældende Retsorden lod han

1695 ved en af ham selv udnævnt Gaardsret en Mand
og hans Hustru (rimeligvis Forvalteren og hans Kone)

for en formentlig Forseelse dømme til at have sin Boes-

lod forbrudt og Konen desuden til at stryges til Kagen; han

lod ogsaa denne sidste Dom fuldbyrde ved sin egen Skarp-

retter, uagtet hun appellerede Sagen. Kongen blev i høj

Grad forbitret over dette; men af Hensyn til Grevens

Broder, Feltmarschal Wedel lod han ham slippe med en

Bøde, foruden at Dommen blev kasseret. Det blev udtrykke-

lig forbudt, til slige Retskj endelser at bruge andre Rets-

betjente end den af Kongen i Bestallingen stadfæstede

Birkedommer og Birkeskriver, og hgesaa lidt maatte der

benyttes andre Skarprettere end de, Kongen havde be-

skikket -^). Selv om Regeringen herved viste, at den

ikke vilde taale, at Godsejerne traadte den gjældende

Retsordning under Fødder, var det dog kun en tarvelig

Sikkerhed, der var givet Befolkningen paa Godserne.

Vilkaarligheden kunde ypperlig trives ved Hjælp af

selve den lovlige Retsbetjent. At han maatte have Kon-

gens Stadfæstelse paa at kunne beklæde sit Embede,

gjorde ham ikke mindre afhængig af den Godsejer, der

havde udnævnt ham.

Naturligvis havde Bonden den Udvej at indstævne

Birkerettens Kj endelse til højere Instanser, og shgt er

ganske sikkert hændet, maaske ikke saa helt sjælden;

men det var en tvivlsom og tidt betænkelig Vej at gaa.

Hvor svært kunde det ikke være for en simpel Almues-

mand, der fattedes juridisk Hjælp, at vide, paa hvilken

Maade han skulde gribe en saadan Sag fat? -•^) Om Rege-
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ringen end ogsaa ved visse Sager som Værn imod Vilkaar-

lighed og ITnderdoramemes Uvidenhed havde fastsat, at

der skulde finde Appel Sted, gjaldt det ikke i mange

Tilfælde af stor Vigtighed for Bønderne. Lettere var

det at klage til Amtmanden over vilkaarlige Handlinger

af Herremændene eller at indgive Klager til Kongen

derover ved Hjælp uf denne Embedsmand. Sligt er

aabenbart sket tidt. Da f. Ex. en fyensk Godsejer, den

store Pengemand Jens Lassen. l<i7o vilde paatvinge

Bønderne i en Landsby en bestemt Ordning af deres

Byskraa eller Videbrev, klagede to af Byens Mænd til

Amtmanden, der gav dem Medhold ^^). Man ser 17(i:3 en

Bonde i Aarhus klage til Stiftamtmanden over sin Herre-

mand, blandt andet, fordi denne truede med at sælge

ham, et Par Aar senere søgte en Bondekone Hjælp hos

den samme Embedsmand, fordi en Godsejer foruden al-

skens andre Vilkaarligheder imod hendes Mand ogsaa

havde solgt ham til at være Soldat i Fredericia ^\}. I

det samme Aar indgav en Bonde paa Svanholm Gods i

Sjælland en skarp Klage til Kongen over Herremanden

Kristian Ahrensdorff, fordi alle Bønderne paa Godset

vare bebyrdede med umaadeligt Hoveri. „De bleve". paa-

stod han, ogsaa plagede med mange og ulidelige Rejser;

Ahrensdorff brugte, naar de kjørte med Korn for ham
til Kjøbstaden. at fastsætte en vis Pris, de skulde skaffe

ham for Kornet; naaede de ikke at faa den. bleve de

mishandlede med Hug og Slag, Træhestriden og i mang-

foldige Maader ilde mishandlede.*' Kort Tid efter ind-

kom en Klage til Kongen fra Bønderne paa Trudsholms

Gods over Overbebyrdelse ^^). Det er tydeligt, at det

ikke har skortet Bønderne paa Mod til at klage, et Vid-

nesbyrd om. at dette ingenlunde har været frugtesløst.

Vi have ogsaa set. at Omsorg for Bønderne i Instrux-

erne for Stiftamtmænd og Amtmænd blev indskærpet

disse som en Pligt. Men paa den anden Side vare Bøn-

derne ingenlunde betryggede ved sligt. Alt afhang i

disse Spørgsmaal af Amtmændene og Stiftamtmændene.
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Det var dem, hvis Betænkninger om de paagj ældende

Sager Regeringen altid indhentede, dem, den overdrog at

undersøge, hvor vidt Bønderne havde Ret eller ikke.

Men hvor let kunde det da ikke hænde, at Amtmænd
hellere vilde se igjennem Fingre med Godsejernes Over-

greb, end de vilde lægge sig ud med Mænd, som de en-

ten ikke holdt af at støde for Hovedet, fordi de tidt

traf sammen med dem i det selskabelige Liv, eller som

de paa en eller anden Maade kunde have G-avn af.

Paa Krongodserne, eller, som man i Slutningen af

Tidsrummet for det meste maa kalde dem, paa Rytter-

godserne indtoge Amtmændene og Regimentscheferne

paa en Maade Herremændenes Plads, og Regimentsskri-

veren stod her i et lignende Forhold til Bønderne, hvori

Forvalteren eller Ridefogderne stod til dem paa de pri-

vate Godser. Bønderne vare under skarp Opsigt; Spil

og Dobbelgilder taaltes saaledes ikke her iblandt derii ^^).

Der var paa Ryttergodserne kun liden Tale om Hoveri,

men desto mere om Ægtkjørsler. Uagtet den gyselige

Behandling, som Møens Bønder vare Gjenstand for, me-

dens Hestgarden laa i Kvarter der fra 1685 til 1697 ^*),

sikkert ikke har noget fuldstændigt Sidestykke andre

Steder , var Bøndernes Stilling paa Ryttergodserne

næppe bedre end paa de private Godser. De maatte

staa paa Pinde for Obersten, Kapitajnen eller Lieute-

nanten, og de havde tidt i deres Huse Underofucerer og

Menige som højst besværlige Gjæster, der hunsede dem
selv, drillede deres Koner og vare nærgaaende imod de-

res Døtre. Den Styrke, med hvilken de kongelige For-

ordninger gjentagne Gange forbyde Undertrykkelser eller

ligefremme Mishandhnger mod Rytterbønderne, peger

stærkt paa, at der har været alvorlige Skyggesider ved

deres Forhold.
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Det laa i iSagen selv, at de Forhold, hvorunder den

største Del af Bondestanden levede, vare truende for

den baade i moralsk og almindelig aandelig Henseende,

saa meget mere som Alraueskoleundervisningen var i høj

Grad forsømt. Holberg, som kj endte den sjællandske

Almue ud og ind, har vistnok i Erasmus Montanus skil-

dret et Par sympatbetiske [Skikkelser i Montanus's Fader

Jeppe og Broderen Jakob. Faderen har ved Siden af

sin Beskedenhed en brav Mands berettigede Selvfølelse.

Han er ikke bange for at indbyde selve Ridefogden til

Gjæst i sit Hus, han véd, at „naar vi svare vore Skatter

og Landgilde, da kan Ridefogden ikke rykke et Haar
af vort Hoved." Sønnen Jakob rager ved sin sunde

Forstand og sit naturlige Vid op over den lærde, for-

skruede Broder. Men Holberg har ogsaa fremstillet

Modstykket i „Jeppe paa Bjerget", hvor der i)ag den al-

drig overgaaede komiske Styrke i Dialogen idelig skinner

noget usigelig sørgehgt igjennem. Man ser den usle

Hoveribonde, „der bliver drevet til Arbejde af Ridefog-

den som et Bæst", i den dybeste Fornedrelse, ser, hvor-

ledes han, der vitterlig er, hvad han selv kalder sig, „en

vittig Mand", er sunken sammen i Drukkenskab, er ble-

ven til en Blanding af Viljeløshed og klarsynet Forstand

paa sig selv og sin hele elendige Stilling. „Jeg véd jo*',

siger han, da ban vaagner op i Baronens Seng. „at jeg

er en fattig Bonde, en Træl, en Slyngel, en Hanrej, en

sulten Lus, en Madike, en Karnali." „Jeppe paa Bjer-

get" er i Virkeligheden, hvad der saa har været Hol-

bergs Mening med Stykket, en Anklage mod Samfundet,

og det Billede, der her er tegnet af Hoveribonden, har

en sørgelig Sandhed.

Netop den hos Jeppe saa stærkt skildrede Sløvhed.

Opgivelsen af alt Haab og Bristen paa Selvfølelse over-

for hans daglige Plageaander, var vistnok efter Vidnes-

byrd, vi have andetsteds fra, et ikke ualmindeligt Træk

hos en Del af de sjællandske Bønder. Jørgen Sorterup

paastaar i sit tidligere omtalte Skrift'"'), at Vornedskabet
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havde gjort dem saa modløse og rædde, deres Sind saa

betaget af Frygt og Ængstelse, at de, naar Forvalteren,

(jrodsinspektøren eller en anden saa skarpt paa dem, be-

gyndte at skjælve og ikke vovede at lukke Munden op ^^).

Selve Ridefogderne eller Forvalterne, der havde virket

saa meget til at kue dem, kunde være ved at fortvivle

over at se den Indflydelse, Trældommen havde paa dem.

En Forvalter paa Holmegaard klager saaledes 1723 over,

at „Bønderne paa Godset vare fuldstændig ligegyldige

for, hvorledes det gik dem. De mente, at det maatte

være Godsejernes Sag at skaife dem alt, hvad de behø-

vede. Om Efteraaret sagde de deres Tjenestefolk op

for ikke at skulle underholde dem om Vinteren, og naar

saa Foraaret kom, forlangte de nye af Forvalteren, „som

om han havde Studestalden fuld deraf" ; ham var det da

ogsaa, der, naar en Bonde blev syg, maatte sørge for

Lægehjælp og lade hans Jord pløje og tilsaa, han, mente

de, maatte skaffe dem Kreaturer og Sædekorn hos Gods-

ejerne, saa snart de trængte dertil. De vidste godt.

hvor nødig Godsejeren saa Gaardene blive øde" ^^). Saa-

vidt havde altsaa den Umyndighedstilstand, som var ble-

ven fremmet fra oven, bragtBønderne! Intet var naturligere.

Der blev vistnok i Indledningen til Loven om Vorned-

skabets Ophævelse talt stærke Ord om Frihedens opmun-

trende Indflydelse til at skabe Flid og Virksomhed; men
den hele Landbopolitik havde med Undtagelse af dette

Skridt været gjennemtrængt af den Trossætning, at

Bondearbejdet kun kunde holdes oppe ved Tvang.

Hvorledes kunde det da være andet, end at Bondens

Tillid til sine egne Kræfter, Følelsen af det tilfredsstil-

lende ved at staa paa sine egne Ben og den Opmunt-

ring, der ligger deri til at arbejde sig frem, maatte blive

knust! Jo mere der igjennem Aarhundreder i stigende

Grad var blevet arbejdet hen imod at lade ham med
Hensyn til sin hele Gjerning være og føle sig afhængig,

desto mere lagde man det ogsaa nær for ham ved en-

hver Vanskelighed at søge hen til den, som man gav
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Myndighed over ham. Men P^rholdet, ser man tillige,

vendte sig trods Aaget saaledes om, at Bønderne havde

Bevidstheden om, at Godsejerne ikke kunde undvære

dem, og at de paa en Maade kunde stille Fordringer til

dem. Det er et ejendommeligt Forhold. Samtidig med.

at Bonden blev forkuet, blev han forkjælet. han bekym-

rede sig mindre om, at det gik galt, fordi han stolede

paa, at han i ISødstilfælde kunde gaa oppaa„Gaarden"

og faa Hjælp. Hvad brød han sig om, at han maaske

niaatte kjøbe den med at faa en Ladning Skjældsord og

et Drag over Nakken! Det var derfor intet Under, at

Ridefogder for at faa Bønderne til at passe deres Jord

ordentlig og holde deres Gaarde i nogenlunde Stand,

maatte true dem med, at de ellers vilde komme til at

arbejde i .Tæm paa Bremerholm '^). Ganske paa samme

Maade ser det ud til at være gaaet paa Ryttergodserne.

1 det mindste hører man lejlighedsvis den bitre Klage

over, at Bønderne her med Forsæt lod deres Gaarde

næsten „totalt blive ruinerede for hvert Aar at faa Hjælp

af Kassen og Magazinet til store Omkostninger for disse

og gjøre sig nogle gode Dage i Stedet for at arbejde

flittig. De véd, at de faa alt, hvad de forlange" *").

Den Sløvhed og Ligegyldighed, der naturhg udvik-

lede sig under slige Forhold, har imidlertid ingenlunde

gjort sig gjæklende allevegne. Det er en almindelig

Fejl ved Skildringer af Datidens Bønder altfor meget

kun at tænke paa de sjællandske, hvem Aarhundreders

Vornedskab havde trykket dybt ned under Bondestanden

i andre Dele af Landet. Vi have set Vidnesbyrd om
Frejdighed og Friskhed i visse jydske Egne, og der var

langt mere Arbejdsomhed og Virkelyst hos Fynboerne

end paa Sjælland. I de Egne, hvor Forholdene tidligere

havde været lykkeligere, havde Bønderne kjendelig en

større Modstandskraft imod den demoraliserende Virkning

af det stigende Tryk.

I hvilken, Grad føltes dette Tryk? Selv hvor Sløv-

heden havde grebet stærkt om sig, forhindrede den dog
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ikke, at det føltes haardt, og at der laa en umaadelig

Bitterhed paa Bunden af Bøndernes Indre. Det er en

Skildring af denne Stemning hos den vornede sjællandske

Bonde, der lyder igjennem Sangen: Busticus querihundns

(den klagende Bonde) fra 1668 med dens Fremhævelse

af de mange utaalelige Byrder, der tyngede paa Bonden,

og af al den Spot og Haan, han var Gjenstand for, hvor-

ledes endog Halsjærnet, Træhesten eller den spanske

Kappe ventede ham, saafremt han ikke adlød blindt;

var han flittig, blev han sat til en øde Gaard for at op-

dyrke den, og derved gik han til Grunde. Den samme
Tone lyder igjennem flere Viser fra omtrent 1700. som

den saakaldte Ladefogedvise*'''), og Holberg har i stærke

Udtryk skildret den i Bondens Sjæl lurende Bitterhed,

hvor Jeppe vil lade Ridefogden hænge og overhovedet

optræder som Tyran, da han tror, at han har Magten

dertil. En ejendommelig Form har Følelsen af Trykket

antaget rundt omkring i Landet ved de flere Steder fore-

kommende Sagn om, at den eller den Godsejer var ble-

ven hentet af Fanden ved hans Død, eller at han gik

igjen.

At finde Udtalelser fra selve Bønders Side i Skrif-

ter eller Breve fra hin Tid venter vel ingen; men der

er dog saadanne at læse i den jydske Bonde Peder Dyr-

skjøttes Breve til Biskop Bircherod. Han taler her et Sted

om, hvor magtpaahggende det var ham at sikre en Bonde-

gaard, der tilhørte hans Familie, imod at komme i frem-

mede Hænder, „for at", som han siger, „ikke nogen

Bondeplager eller Udskinder skulde komme til at ruinere

mig og mine der paaboende efter den Tids Tilstand, der

nu er over et fattigt Bondegods." Det stemmer godt med
hans Ord, naar han, som tidligere nævnt, et Sted sigter

de adelige Slægter for mere at rette sig til Bondeplageri

end til Lærdom og Vidskab *^).

Bitterheden uodlod ikke jævnlig at skaffe sig Ud-

brud i Trods eller endog aaben Vold. Der var maaske

nok de Dele af Sjælland, hvor Bønderne trællesindede
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bøjede Hovedet under Aaget som en Hund, der kryber

for den, som tugter den. I det mindste have vi set

Sorterup skildre dem saaledes. Men denne Opfattelse

stra^kker ikke til, hverken med Hensyn til de sjællandske

Bønder i Almindelighed eller Almuen i de andre Dele af

Tjandet. Ved en af de mangehaande Drøftelser, som
Organisationen af Landmilitsen fremkaldte, blev det lej-

lighedsvis udtalt af en Mand, der nøje kjendte Bonde-

standen, Land- og Krigskommissæren Jens Kostgaard,

at de til Soldater udskrevne Bønder „vare et deres Fri-

hed meget agtende Folk", og trods al den Magt, som

Soldaterudskrivningen lagde i Hænderne paa de Office-

rer ved Landmilitsen, der havde Kvarter rundt omkring

paa Landet, var det ingenlunde ualmindeligt, at Bøn-

derne, ilde stemte, som de vare imod den hele Institu-

tion, vægrede sig ved at lade Officererne og deres

Husstand faa Plads med i deres Kirkestole •*^). Det

var da ogsaa tidt vanskeligt nok at tumle med de

Bønder, der skulde gjøre Hoveri De kunde være dygtig

trodsige, især naar de havde taget stærkt til Brændevins-

flasken, og endog gaa til ligefremme Voldsomheder. En
Yndlingsfornøjelse for Bønder, der vare paa saadant

Arbejde i Fyen, var at standse Folk. som kjørte forbi

paa Landevejen, og tvinge dem til at rykke ud med
Penge, for at de kunde faa en Svir, Det hændte saa-

ledes i Aaret 17(i8 med en Oberst Grev Holck, og de

Bønderkarle, der vilde presse ham for Penge, vare ud-

skrevne Landsoldater, som ikke brød sig det mindste om,

at han lod dem vide, hvem han var *^). Den Trods, som

kunde gribe Hovbønderne, har sikkert tidt været meget

naturlig. Man kan ikke undre sig over. at de snart

overfaldt Kidefogden, snart Ladefogden '*^). Paa sine

Steder vare den Slags Optrin temraehg almindelige, og

mange af disse Bøndernes Plageaander have længe maat-

tet bære Mærkerne af deres kraftige Næver. Ogsaa det

at arrestere en Bonde kunde være farligt nok. Ovre i

Jylland blev saaledes omtrent 17<i4 en Godsejers Fuld-
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mægtig overfaldet med Køller og River af Bymændene
i en Landsby, fordi han vilde lade udføre en lovlig Ar-

rest imod en af dem. Overhovedet viste Trodsigheden

sig jævnlig, hvor den var uberettiget. Den var et natur-

ligt Udslag af en Forbitrelse, der i sin egentlige E,od

var højst forklarlig, men ikke formaaede at drage Skjel

imellem, hvad der var Tyranni, og hvad der lovlig kunde

kræves. Kniven og Kjæppen hævedes derfor ikke blot

imod den Ridefoged, som var raa og brutal, men ogsaa

imod den, der kun gjorde sin Pligt. Uviljen mod Hove-

riet kunde gaa til, at Bønderne nægtede at gjøre. hvad

Herremanden med fuld Føje fordrede af dem ^^), saa

han maatte tage sin Tilflugt, snart til Domstolene, snart

til Regeringen. Denne saa sig flere Gange nødt til at

skride ind imod Bønder, der ikke vilde gjøre det Hoveri,

som paahvilede dem. Det var Udtryk af en lignende

Trodsighed, naar f. Ex. Bønder i Viborg Stift vægrede

sig ved efter Lovens Bud at kjøre Bygningsmaterialier

til Kirkerne, naar de baade i dette og i Aalborg Stift

nægtede deres Præster disses „gamle Rettigheder", naar

de paa et jydsk Gods ikke vilde betale Herremanden

de Arbejdspenge, som tilkom ham, eller i Ribe Stift er-

klærede, ikke at ville yde Præsterne deres Kvægtiende

in natura ^^j.

Bondeoprørernes Tid var visselig længst forbi, Bøn-

derne gik sjælden videre i Sammenrottelser end til at

slutte sig sammen om den Slags Modstand, vi her have

set Exempler paa, eller til at forene sig om at prygle

en Ridefoged eller Ladefoged. Dog kunde det ogsaa

hænde, at de lagde Planer op imod en eller anden ond

Godsejer, og der forekommer i det mindste ét Exempel

fra Jylland paa, at de (1702) have faaet en Herremand

myrdet *^). Større Opstandsforsøg vilde paa denne Tid have

været Vanvid, og der var langt mindre nu end i Mid-

delalderen af det Slags Samkvem imellem Befolkningen

over større Strækninger, som var en nødvendig Forudsæt-

ning for, at det kunde komme til omfattende Rejsninger
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Datiden kjendte kun nærmere Forbindelser imellem de

Bønder, der gjorde Hoveri ved samme Hovedgaard eller

hørte til samme Grandestævne. Frederik IV følte der-

for ej heller Betænkelighed ved at skabe en Folkevæb-

ning som Landmilitsen. Hvor langt det end var fra, at

Lovlydigheden var stor i hine Tider, havde dog Ærbo-
digheden for Kongemagten ogsaa trængt sig ned til

Bønderne, saa vel som til de andre Klasser af Befolk-

ningen, og den virkede avende, medens Minderne om den

politiske Betydning. Bondestanden havde havt i gamle

Dage, længst vare forsvundne. Trods al Raabed vare

Sæderne desuden mildere, end de havde været det i tid-

ligere Aarhundreder. og det ligger i Sagen selv, at den

stigende Tilbagegang igjennem lange Tider efterhaanden

havde trængt Tanken om det retmæssige Krav paa en

bedre social Stilling tilbage. Endelig maatte det faa

Vægt, at Bønderne følte, de ikke kunde undvære Herre-

mændene. Nyere franske Forfattere have med Rette

gjort opmærksom paa, at, naar den franske Bonde i 18.

Aarhundrede frembød et langt mere revolutionært Stof

end i andre europæiske Lande, var det en Følge af, at

hans personlige Stilling var ulige mere fri. end den var

de fleste andre Steder, samtidig med, at han havde en

Mængde trykkende Afgifter at udrede til den Herremand,

der havde Herligheden over ham, og maatte føle, at den-

nes Særrettigheder fremkaldte forskjellige Indgreb i hans

frie Raadighed over sin Ejendom. Han saa i Herre-

manden blot en ubehagelig Kreditor og nærgaaende

Nabo, men ikke tillige den, hos hvem han kunde finde

Hjælp og Støtte i mange Forhold. Anderledes forholdt

det sig i de Lande, hvor enten Livegenskab eller sær-

egne Former af Fæsteforholdet skabte en Forening af

personlig Afhængighed hos Bonden, og af den Nødven-

dighed, det var for Herremanden, saavidt muligt at holde

sine Bønder oppe. Enhver, der tænker paa Forholdene

i Danmark, vil føle denne Forskjel, især naar han hu-

J
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sker paa. hvor mangfoldige Gange Herremanden maatte

betale Skatterne for Bønderne.

Saa forklarligt det end altsaa er, at almindelige

voldsomme Udbrud af bitre Følelser hos den danske

Bondestand ikke forekomme i den Tid , hvorom vi tale,

saa lidt kan der derfra hentes noget Bevis imod de

Vidnesbyrd, vi have set, der i Virkeligheden ere om, at

Bitterhed laa paa Bunden af mangfoldige Bønders Sind.

Naturligvis er der i og for sig intet tiltalende ved de raa

Slagsmaalsoptrin elier den Opsætsighed imod Love og

Anordninger, som rundt omkring vare Udtrykket for

denne deres Stemning; men det gjør dog et godt Ind-

tryk at se, at Bondestanden endnu ingenlunde var helt

kuet, at der var personlig Frihedsfølelse nok hos den.

ogsaa hos en Del af de vornede sjællandske Bønder, til

at ryste i Lænkerne og give Forbitrelsen Luft. Lad
saa være, at det undertiden skete, hvor det var helt ube-

rettiget. Gaar man til Bunds i Forholdet, var der Grund

nok for Bønderne til i Almindelighed at holde sig for

plagede og trykkede.

Saadanne Udbrud af Misnøjet som de, vi have set

i det foregaaende, kunde ikke ængste Statsmagten eller

engang Godsejerne stort. Men en meget alvorlig Fare

laa i disse Stemninger, for saa vidt de skabte Ulyst, i

det mindste i adskillige Egne, til at ville overtage Fæste-

gaarde, og denne Ulyst var i Tidsrummets sidste Aar
sikkert i Stigen. Vi kjende Regeringens og Godsejernes

Fortvivlelse over de øde Gaardes Talrighed. Et Side-

stykke dertil var de jævnlige Rømninger, der i Forbin-

delse med de øde Gaarde ere det mest talende Vidnes-

byrd om det sørgelige i Forholdene.

Vistnok synes det, som om en Slags Vandrelyst var

Jyderne naturlig, og der var hos Befolkningen i vest-

jydske Egne ligesom paa Slesvigs Vestkyst og oppe i

Norge en stærk Lyst til at søge Hyre som Sømænd i

Udlandet, især i Holland. Men denne Lyst fik uheldig-

vis stærk Næring ved Ønsket om at undgaa Skatter,

Dauniark-Norge 1660—1720. II. 22
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Hoveri og Udskrivning til Soldater. Udvandringerne

vare i Souverænetetens første Tid saa almindelige, at

StatskoUegiet 1674 meget fraraadede at hjælpe til, at

der blev bygget en Kirke i Amsterdam for Danske og

Normænd, da det kun vilde virke til, at de end mere

glemte deres Fædreland. Det næste Aar maatte det

samme Kollegium afgive Betænkning om, hvorledes det

kunde forhindres, at Folk, der behøvedes til Flaadens

Bemanding, vandrede ud *^). Snart kappedes ogsaa de

sjællandske Bønder med Jyderne om at forlade deres

Hjem, og her var Grunden alene den, at de vilde undgaa

det Tryk, der knugede dem. Sjællænderne havde ingen-

lunde .Jydernes naturhge V'andrelyst. Rømningerne vare af

forskjellig Slags. Undertiden søgte Bønder fra en Gods-

ejers Ejendom ind paa en andens i Haab om der at faa

det bedre, og det kunde da komme til en Slags Krig

imellem Godsherskaber om slige Bønder *''). Undertiden

rømmede de til en eller anden Kjøbstad for der at prøve

deres Lykke ved en ny Levevej. Kunde en saadan

Bonde se sit Snit til ogsaa at faa sit Kvæg og sit Korn

ført bort fra Gaarden, var det særlig fristende ^^). Men
tidt søgte de at komme helt bort fra Landet. Kronens

Bønder rømmede saa vel som Godsejernes. Paa nogle

Godser kunde disse Rømninger naa et paafaldende Om-
fang. Ejeren af Godset Knabstrup i Sjælland maatte

1690 lyse efter lo Bønder, der vare rømmede derfra;

General Fr. Ahrensdorff paa Svanholm klagede 1681

over. at i hans Fraværelse vare paa engang 40 af hans

Fæstebønder, saa vel vornede som frie, baade bosiddende

og unge Karle rømmede bort og havde taget adskilligt

med sig, hvormed han havde hjulpet dem ''^). Ti Aar
senere skrev hans Enke, den samme, hvis Brj'derier med
hendes Ridefoged paa Overgaard vi ovenfor have set, i

de mest fortvivlede Udtryk til Konrad Reventlow om, at

hendes Godser vare i den elendigste Tilstand som en

Følge af Fæstebøndernes ideHge Rømninger. „De bed-

ste og rigeste Bønder", skriver hun, ..der sidde paa de-

I
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res gode Gaarde og ere i god Tilstand, trække bort

om Nattten derfra med alt, hvad de eje, baade Børn,

Tjenestefolk, Kvæg og Løsøre. Og forinden ødelægge

de først deres Huse i Bund og Grund". Det hjalp ikke,

at hun søgte at faa Dom over dem som Rømningsmænd,

da de bleve tagne i Beskyttelse af de omboende Pro-

prietærer. — Naturligvis blev der som en Følge af de ide-

lige Rømninger fra Godserne den ene Gang efter den

anden lyst med Stikbreve efter bortrømte Bønder; men

det gjaldt for en stor Lykke at faa fat paa dem igjen ^^).

Efter at en Forordning 1682 havde talt om. at den ge-

mene Mand sig hidindtil i Mængde af Riget skal have

begivet, og der ved den var blevet fastslaaet Bestem-

melser for at hindre dette, lød der tre Aar efter den

Klage fra Rentekammeret, at, uagtet Udskrivning til

Soldater var standset, udvandrede det unge Mandskab

dog stærkere end i Udskrivningens Tid ^^). En Række
Aar senere, i Aaret 1707, indeholdt et kongeligt Re-

skript den trøstesløse Udtalelse, at „mange Bønder, som

Gaarde havde fæstet, med Hustruer og Børn rømme og

bortvige fra deres Gaarde, efter at de deres Plovbæster

og andet mere, som til Gaardens Besætning behøves,

have solgt og afhændet, og nedsætte sig enten i Kjøb-

stæderne eller og sammesteds tjene for Ugp- og Dags-

arbejde, samt at en Del baade af unge Karle og andre

skal understaa sig at drage ud af Landene foruden at

tage Pas fra deres Husbonder eller Attest fra Præsterne,

tvært imod de gjorte Anordninger" ^*). Dette var, inden

endnu den store nordiske Krig ved sine forskjellige Byrder,

fremfor alt ved den forøgede Soldaterudskrivning, havde

gjort Landboforholdene særlig pinlige. Under den steg

Rømningerne i det mindste for deres Vedkommende, der

vare i Udskrivningsalderen, paa den mest foruroligende

Maade^^). De Befalinger, som Regeringen udstedte for at

hindre dem, hjalp lidet eller intet. Da forsøgte Frederik

IV, hvad gode Ord kunde hjælpe. Han forkyndte 9de

Oktober 1 719 en Generalpardon for dem, der vare røm-
22*
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mede, „maaske udaf Nød og Mangel for Subsistance el-

ler af Frygt for at vorde udskrevne til Matros eller iSol-

dat saa vel her udi Danmark og Norge samt Hertug-

dømmerne Slesvig Holsten". De skulde ikke alene kunne

vende tilbage sikre og fri. men skulde ogsaa tillige med

deres Børn og Børnebørn i Fremtiden være forskaanede

for al Udskrivning. Men det lader ikke til at have hjul-

pet stort. I det mindste maatte Kongen 14. December

1722 udstede en ny Kundgjørelse i lignende Retning.

Det er bekjendt, at naar man i 17. og 18. Aarhun-

drede taler om Bondestandens Kaar i Danmark, er det

saa godt som udelukkende Gaardmændene. der tænkes

paa. Den gjennemgribende Omdannelse, som i det sidstfe

Hundredaar har fundet Sted i Bøndernes Stilling, ved-

rører langt mere dem end Husmænd og Inderster. Der

var vistnok paa den Tid, hvorom her tales, ikke blot

Fæstepaardmænd. men ogsaa Fæstehusmænd, og der

kunde paahvile saadanne Hoveri, de kunde ved deres

Fæstebreve være bundne i et trykkende Baand, og hvor

Vornedskabet herskede, hvilede dette paa enhver Bonde,

alene med Undtagelse af Selvejerne. Det var næst de

unge Karle Husmænd og Inderster. der mest kom til at

lide under de forskjellige Misbrug. Landmilitsens Indførelse

havde i Følge.

Men jo vanskeligere Forholdene gjorde det for en

Gaardmaud i hine Tider at drive en Gaard med For-

del, jo større Vigtighed hans Hoveritjeneste havde, fordi

han ikke blot medbragte sine egne Arme. men ogsaa

Hest og Vogn til det Slags Arbejde, desto mere faldt

Trykket i Sammenligning med vore Dage netop paa ham.

Husmanden og Indsidderen vare — naar bortses fra

Vornedskabet — i det væsentlige dengang stillede paa

samme Maade som nu. De vare henviste til at leve

af deres Hænders Arbejde fra Haanden og i Munden,

de brugtes som Arbejdere, for saa vidt de ikke kunde

undværes, og de maatte nøjes med en Arbejdsløn, der

stod i Forhold til Efterspørgslen eiter Arbejdskræfter,
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sit ganske som i vore Dage. Skjønt saadanne Menneskers

Kaar visselig langt fra vare misundelsesværdige, havde

de det, saa vidt man kan se, forholdsvis ikke synderlig

ringere end nu for Tiden. Der var heldigvis langt færre

af dem, og der klages derfor ikke over Arbejdsløshed

for deres Vedkommende. Medens en Husmand nu til

Dags staar økonomisk overordentlig langt tilbage for en

Gaardmand. som har sin Gaard under middelgode For-

hold, var Stillingen dengang en saadan, i det mindste

paa adskillige Steder, at naar Gaarden ikke var i god

Stand, vilde ingen Husmand eller Indsidder overtage

den. De foretrak at leve af deres Arbejde saa godt som

skattefrit og afgiftsfrit fremfor at skulle døje med Skat-

ter, Landgilde og betydeligt Hoveri. Man kan møde et

saa forbavsende Træk som, at der paa sine Steder blev

betalt Indfæstningspenge ved Overtagelsen af et Fæste-

hus, medens der intet ydedes i Indfæstning af Gaarde ^%

Det er derfor ikke saa uforklarligt, at man ved Talen

om Bondestandens Kaar i tidligere Tider saa godt som

udelukkende holder sig til Gaardmændene. Paa disses

større eller mindre Velstand og Virksomhedslyst beroede

hele Landets materielle Velfærd.

Det Billede, vi ved alt dette have faaet af Landbo-

forholdene i Kongeriget Danmark, som de udviklede sig

i Løbet af Enevældens første 60 Aar, er visselig lidet

glædehgt. Herregaarde, der sælges efter Opbud, fattige

eller øde Bøndergaarde, egennyttige Ridefogder, hoveri-

phgtige. forkuede eller trodsige Bønder, som spejde efter

et heldigt Øjeblik til at rømme fra den forfaldne Gaard,

det er de Træk, der uvilkaarlig springe i Øjnene, naar

man fæster Blikket paa hin Tid. Havde det været en

forfærdelig Tilstand paa det aabne Land, som var gaaet

i Arv til Enevælden, saa kunde denne ved Slutningen

af Tidsrummet ikke rose sig af at have bragt Folket til

at forvinde Svenskekrigens Ødelæggelser. Den havde

ikke økonomisk hævet Landet til det Punkt, hvorpaa det
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stod før Krigene med Karl Gustav, end sige skabt no-

gen Fremgang.

Her som saa tidt er der god Grund til ikke at

glemme, at, hvad der møder os af Skyggesider ved Ud-

viklingen, ikke er noget ejendommeligt for Forholdene her

hjemme. Det er tilstrækkelig bekjendt, at Livegenska-

bet tyngede paa Bondestanden dengang i den største

Del af Europa, og i det frie England, som med saa me-

gen Stolthed har set tilbage paa sin Habeas corpus Akt

af 1679, skabte omtrent paa samme Tid Frygten for

Løsgængeriet en Fattiglovgivning, der lagde et Stavns-

baand paa den fattige Arbejderbefolkning og havde til

Følge, som det er blevet udtalt i et officielt engelsk

Aktstykke, at „den store Masse af Englændere blev

indespærret. hverij7,/,no ^^ sit Fødeland og var eu land-

flygtig fredløs i de andre 14.999 Dele" ^'). Der er frem-

deles al Sandsynlighed for, at der i Danmark var langt

færre Exempler paa ligefrem Haardhjærtcthed og tyran-

nisk Mishandling fra Godsejernes Side end i de Lande,

i hvilke Livegenskabet herskede, eller i Frankrig. Det

er ikke mange Træk. der forekomme af sligt. Ej

heller har der været en saadan Elendighed med Hensyn

til Fødemidler eller Boliger som den, der tidt omta-

les andensteds. Molesworth. som sammenlignede de dan-

ske Bønders Kaar med Negerslavernes i Vestindien, var

forbavset over. at selv de fattigste laa med Fjerdyner og

over, at de vare renlige i deres Klædedragt vg jævnlig

skiftede Linned ^^). Men derfor var Fattigdommen dog

stor, og hvad der var Hovedsagen, Bonden var trykket

ned i en Um yndighedstilstand, der kvalte Arbejdslysten

og Haabet hos ham. Om vi end have fremhævet en

Række Træk ved Kongernes Landbopolitik og personhge

Stilling til Bondestanden, der tydede paa, at de havde

Syn for, at det var galt fat, og om vi end have set

dem ved forskjellige Bestemmelser søge at lette Bøn-

dernes Kaar, saa blev Resultatet dog som en Følge af

Beskatningsforholdene det modsatte af, hvad de havde

n
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attraaet. Frederik III havde strax efter Enevældens

Indførelse udtalt, at Bondestanden nu mere trængte til

Hjælp end nogensinde tidligere. Det samme kunde om-

trent ligesaa godt siges ved Tidsrummets Slutning, ja i

visse Henseender endog med endnu større Ret. Og naar

Regeringen havde ment, at „Proprietærgodsets Konserva-

tion" var en Hovedinteresse for Staten, da den ellers

ikke kunde faa sine Skatter, saa tydede meget paa, at

Enden kunde blive Proprietærernes saa vel som Bønder-

nes Ruin. Og hvorfra skulde da Skatterne komme?
Der maatte en Forandring heri. En Fred var tvin-

gende nødvendig, for at Skatterne kunde blive lettede.

Det var den første Betingelse for et Fremskridt. Eller

rettere, der trængtes til en lang Fredsperiode. Saa

kunde der tages fat paa det, som kun var paabegyndt

efter 1660, men atter sluppet, nemlig at forbedre de land-

økonomiske Tilstande og hæve Bondestanden, paa hvis

Velstand ogsaa Proprietærernes Lykke beroede. Et
Lyspunkt havde der været i Udviklingen, nemlig Vor-

nedskabets Ophævelse. Derved var midt i Tvangssyste-

mets Velmagtsdage et stort Frihedsprincip blevet udtalt,

hvoraf der kunde trækkes gode Konsekvenser i social

Henseende. Den store nordiske Krig havde ved sit

Tryk hindret det i hidtil at faa Betydning, og nu var

det desuden først, at den Slægt, der var vornedfri, var

ved at blive voxen. Opgaven maatte være at lade de

gode Virkninger deraf komme til at vise sig og at lade det

Frihedsprincip, man havde vedkjendt sig, faa Indflydelse

paa Fæstevæsenets Ordning. Ogsaa dertil behøvedes

Fred. Vilde man forstaa at bruge den, nu da den kom?
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Samtidig var Trangen til en Bedring i Tilstandene

ogsaa stor i Landskaberne Syd for Kongeaaen. Man
har sandsynligvis Ret til at antage, at Velstanden hos

Godsejerne var større der end i selve Danmark. Det
er altfor paafaldende, i hvilken Grad Kongerne ved

Tvangslaanene gjentagne Gange rettede stærke Krav til

denne Samfundsklasse, til at de ikke skulle have ment.

at Ridderskabet og de andre (jodsejere dernede vare de,

der havde bedst Raad. Som Marskegnene vare frugt-

barere end nogen anden Del af Staten, saaledes var vist-

nok Mejeriet allerede paa denne Tid bedre paa de store

slesvigske og holstenske Godser end i Danmark ^^). Et
Skrift, der 1701 udkom i Leipzig og var forfattet af en

Mand, som havde rejst i Holsten, skildrer ogsaa dette

som et velsignet og skjønt Land, hvor Adelen var i en

meget blomstrende Tilstand '^^). Men de svære Tider

havde dog ogsaa sat deres Mærke dernede. Det er

et Vidnesbyrd derom fra den første Del af Tidsrum-

met, at Stænderne i Aaret 1662 skildrede Landet som

ødelagt og en Række Aar derefter stadig istemmede

Jammerklager. Ved en Lejlighed hedder det (1667J. at

det ene adelige Gods efter det andet maatte afstaas til

Kreditorerne, at Stæderne forfaldt og Haandværkerne

drog ud af Landet, en anden Gang (1668), at Landets

Ruin var uundgaaelig, atter o Aar senere, at man endnu

sad i Gjæld fra den tidhgere Krig. at Tiderne vare

slette. Forarmelsen almindelig, og at Adelen ikke kunde

skaffe det nødvendige til Veje for at give sine Børn en

god Opdragelse *''^).

Hvor som i disse Tilfælde Klagerne fremføres som

Støtte for Besværinger over Skatter og Forsøg paa at

slippe for saadaune. kan man være tilbøjelig til at op-

fatte dem som overdrevne; men ligesom deres stadige Til-

bagevenden gjør det sandsynligt, at der var noget sandt

i dem, saaledes stadfæstes de ved Meddelelser af en an-
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den Natur. Vi høre fra Slesvig og Holsten om
ganske det samme, som saa stærkt var Tilfældet i Kon-

geriget, at det holdt haardt at forvinde Svenskekri-

gens Ødelæggelser, og at det stærke Skattetryk dels sin-

kede, dels umuliggjorde Fremskridtet, Oppe i Nord-

slesvig, hvor Bondestandens sociale Stilling afgjort var

bedre end de allerfleste Steder i Kongeriget, fandtes der

1684 af øde Ejendomme alene i de to Sogne Oxenvad

og Jels 22 Helgaarde foruden 2.5 Landbol og 5 Toftgodser

{mindre Ejendomme). ,-^gei' og Eng", skriver Sogne-

præsten i den Anledning til Konrad Reventlow, „vare

ved at blive forgroede med Lyng, og Menighederne vare

saa forarmede, at ikke tre Mænd i begge Sogne kunde

betale Kongelig Majestæts Udgifter" ^^). Nogle Aar senere

(1690) saa det slet ud i Haderslev V^steramt; her laa

61 Gaarde og Gaardsparter, 5 Toftgodser og 35 Land-

bol øde; Oppebørselsbetjente have i den Jordebog, som

dengang blev affattet, paa flere Steder antegnet, at Be-

sidderne vare ude af Stand til at betale Afgifterne ^^).

Længere imod Syd, hvor Livegenskabet herskede paa de

adehge Godser, møder os et sørgehgt Billede af Elendighed

iblandt Bønderne. Det er de fra Kongeriget vante Træk

med slet Agerbrug paa Bøndergaardene og for det meste

Fællesskab imellem disse, med de ganske faa Køer paa de

de enkelte Gaarde og Heste, der aldrig kom i Stalden,

men om Vinteren maatte søge deres Næring ude, saa

godt de kunde. Hoveriet var en Lidelse der som Nor-

den for Kongeaaen, og det skete ikke mindre dernede,

at Bønderne maatte hjælpes fra Herregaarden med Sæde-

korn, og hvad andet de behøvede ''^). Ligesom Livegen-

skabet i og for sig stillede Fæstebønderne i disse

Egne ulige slettere, hvad personlig Frihed angik, end

de vare det i den største Del af Danmark, saaledes

bleve de, saa vidt man kan se, ogsaa haardere behand-

lede. Endog den ovenfor nævnte Skildring af Holsten

fra omtrent 1700, der saa stærkt fremhævede Landets
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blonistrende Tilstand, omtaler den haarde Medfart, der

blev de livegne Bønder til Del. •

Selv om adskillige stoi«e (Todsejere forstode at bevare

Velstand og vel endogsaa Rigdom, saa forekommer der

dog Exempler der nede fra paa det samme som i Dan-

mark, at Godser hjemfaldt til Statskassen paa Grund

af svigtende Evne til at udrede Skatterne, En stor Del

af Segeberg Amt. som Frederik I IT havde overladt Sta-

tens Kreditorer som Betaling for deres Fordringer, blev

1681 sekvestreret af Kristian V '''^). Klager over Umu-
ligheden af at udrede Skatterne vedbleve da ogsaa, efter

at Landdagen ikke mere samledes, at lyde til Regerin-

gen, saaledes 1678 fra et Par Herreder i Flensborg

Amt og 1679 fra Uetersen Klosters Indbyggere ^^). Ja.

det blev endog nogle Aar senere paa Grund af den

„forarmede Tilstand" i den kongelige Del af Slesvig og

og Holsten, der var bleven forværret ved Misvæxten

1684, paastaaet. at en betydelig Nedsættelse af Skatten,

der skulde ydes pr. Plov. var nødvendig, og Regeringen

saa sig nødt til (1686) at lade en temmelig stor Ind-

skrænkning i Plovenes Tal finde Sted '''''). Men selv

derefter klagede Prælater og Ridderskab haardt over

„de svære, trængselsfulde og højst kummerlige Tider",

som de mente, gjorde Afslag i Skatterne nødvendigt ^*).

Man kunde tro. at de frugtbare Marskegne, hvor

Samfundstilstandene vare gode. havde mindre følt det

haarde i Tiderne; men ligesom der 1672 lyder Klager

over Tilstanden i Krempemarsk. saaledes taler en Land-

foged i Meldorf 1683 i et Brev om, hvor slet det saa

ud i Ditmarsken. Et Kirkesogn, skriver han. laa mere

end halvt øde, ogsaa i andre Sogne vare betydelige Are-

aler udyrkede, mange af Befolkningen havde saa lidt

tilbage, at ved Exekution af Skatter den, der skulde ud-

øve den, ikke engang vilde kunne faa, hvad han selv

skulde have som Løn for sit Arbejde dermed ^^). Om
muligt endnu værre stod det dengang til nede i Olden-

burg, hvor det netop om Marskegnene hedder i et Brev

I
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fra samme Aar. at „Undersaatterne" vare saa forarmede,

at de ikke havde Brød mere, og at Landets Regering

frygtede for, at de i „Desperation kunde falde paa at

stikke Digerne igjennem og sætte Landskabet under

Vand" '^°). Omkvædet paa alle disse Klager, som paa

alle andre i hin Tid, var naturligvis, at Fattigdommen

var for stor til, at Skatterne kunde bæres. Højst sand-

synlig have de idelige Indkvarteringer af Troppeafde-

linger, som dels Krigen 1675— 1679, dels senere Forvik-

lingerne med Gottorp 1684—89 bragte over visse Dele

af Holsten og Slesvig, forøget Tidernes Tryk.

De Træk, som vi her have dvælet ved, høre saa

godt som alle til Tiden før 1692, den samme Tid, hvor-

fra vi ogsaa for Danmarks Vedkommende havde flest

Vidnesbyrd om sørgelige Tilstande. Der er al Grund
til at tro, at det i den ene som i den anden Del afvi-

get er gaaet frem i Tiden fra 1692 til omtrent 1700,

de Aar, i hvilke Skatterne vare lavest, og at ogsaa Aa-

rene fra 1701 til 1708 have været ganske gode. Den
lyse Skildring, vi have set en Rejsende give af Holsten,

var fra omtrent 1700, og dermed stemmer det godt,

naar Vrigny et Par Aar senere dels fandt Egnen imel-

lem Kolding og Haderslev meget frugtbar og smuk,

dels talte i stærke Udtryk om Vestslesvigs Frugtbarhed

og gode Udseende, men fremfor alt fandt Landet imel-

lem Itzeho og Altona saa rigt og i en saa ypperlig Til-

stand, at han ksfldte det et sandt Forjættelsens Land.

Uheldigvis kunde det ikke være andet, end at i disse Land-

skaber som i Kongeriget den store nordiske Krig ved

sine umaadelige Skattebyrder gjorde Ende paa Frem-

gangen. Atter nu kom ogsaa Plagerierne med gjennem-

marscherende Troppeafdelinger , deriblandt ikke alene

saadanne Forbundsfæller som Russerne, men ogsaa Sten-

bocks fjendtlige Hær. Intet er vissere, end at, da Kri-

gen endte, havde de slesvigske og holstenske Bønder og

for en stor Del ogsaa Godsejerne dernede i ligesaa høj
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Grad som deres Standsfæller i Kongeriget Freden be-

hov, hvis de ikke skulde gaa til Grunde. Ja, i en Hen-

seende havde Udviklingen endog været mindre gunstig i

Hertugdømmerne. Medens Vornedskabet var blevet op-

hævet, hvor det fandtes i Danmark, laa Livegenskabet

endnu over Bønderne paa de adelige Godser i Slesvig

og Holsten.
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Vanskelige Vilkaar for Udviklingen af de økonomiske Tilstande

i Byerne i Danmark, særlig med Hensyn til Industrien.

Jjandboforholdenes uheldige Udvikling i Danmark
maatte nødvendigvis virke i høj Grad fordærvelig paa

Handel og Vandel i Stæderne. I en Indstilling, som

„Borgmester og; Raad samt Borgerskab i Aalborg"

1673 sendte Kommercekollegiet, hedder det, at „saasom

Byen mærkeligen aftagen er baade paa Middel og Han-

del, og Landet, som den skulde have sin Næring af, er

forsvækket og øde, saa befindes her hos Borgerskabet

ingen Middel til nogen sær Manufaktur eller anden stor

Handel at indrette". Tolv Aar senere udtalte Rente-

kammeret, at det ikke var venteligt, at Kjøbstæderne

skulde kunne rejse sig, saa længe Bonden ikke var ved

Magt^). Netop det var det afgjørende, som fremhæves

i disse Udtalelser, at Landet, hvorfra Byerne skulde

have deres Næring, var forsvækket, og at Bonden ikke

var ved Magt.

En Landbefolkning, der levede i Kaar som dem, vi

i det foregaaende have dvælet ved, maatte umulig

kunne være et Marked af Betydning for Byerne. Selv

iblandt Herremændene var den alier største Del i den

Grad nødt til at sætte Tæring efter Næring, at de kun
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kunde yde Byernes Borgere liden Fortjeneste. Og
hvilken Afsætning,' af Varer kunde ventes til den for-

armede Bondestand! Den gik klædt i Hvergangs- og

Vadmelsklæder, som den selv tilvirkede, de Grene af

Haaudværket. som havde mest at sige i dens tarvelige

Liv, havde fornuftigvis faaet Lov til at bestaa paa Lan-

det, og baade paa Fyen og i Jylland var Husfliden ikke

ringe, i store Egne af Jylland spillede Str^mpebinderiet

en vigtig Rolle iblandt Bønderne. Dengang ligesom

indtil den seneste Tid bryggede Bonden selv sit 01 og

bagte selv sit Brød. Intet kunde være heldigere under

Forhold som de daværende ; men Følgen var for

Byerne, at Bonden kun behøvede at kjøbe lidt i dem.

Salt, Jærn, Humle, Tobak og Brændevin vare vistnok

de vigtigste Varer, han hentede der.

Ikke mindre indlysende er det, at Datidens Ager-

brug umulig kunde yde Stæderne Udførselsartikler i saa-

dan Mængde, at Handelen dermed formaaede at bringe

stort Opsving i dem. Det var et altfor tarveligt , for

ikke at sige usselt Udbytte, Høsten gav, selv i jævnt

gode Aar. og oven i Kjøbet var, som vi have set. den

Rug, der avledes, kun en daarlig Vare. Hvad der kunde

tjenes ved Handelen med Stude eller Heste, kom for

en stor Del ikke Byerne til gode. da mange af dem
udførtes over den jydske Grænse uden at komme i For-

bindelse med nogen Kjøbstad. Indtraf der slette Høstaar,

standsede Kornudførselen fuldstændig . i det mindste til

ethvert andet Land end Norge. Regeringen mente ved For-

bud derimod at maatte forhindre, at Kornpriserne bleve

altfor høje. Ingen plejede at raabe stærkere paa Nødven-

digheden af, at Kornpriserne vare nogenlunde lave. end

Befolkningen i Byerne; men Udførselsforbudene havde

tillige til Virkning, at den Fortjeneste, Byerne ellers

kunde have havt ved Kornhandelen, ophørte. Selv om
Sildefiskeriet i Limfjorden var livligt og maaske kunde

yde i Gjennemsnit lOO.OOii Tønder Sild om Aaret, dels

til Forbrug i Landet, dels til Udførsel^), saa var dette
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ogsaa det eneste Fiskeri, der havde nogen Betydning,

Ellers var det i Almindelighed kun et forholdsvis ringe

Tilskud til Udbyttet af Landbrugsprodukterne . som

Fiskeriet gav rundt omkring i Landet, i det mindste

med Undtagelse af Bornholm.

Men, vilde man maaske sige, den Skildring. Arent

Berntsen har givet af de danske Kjøbstæders saavel som

af Kjøbenhavns Handel og Velstand i de nærmeste x\ar

før Krigene fra 1657 til 166<>. tyder paa, at Forholdene

umiddelbart før vort Tidsrums Begyndelse vare gunstige.

Uheldigvis følger denne Forfatter her som allevegne den

gammeldags Patriotismes Uskik at ville se alt i det

lyseste Skjær. Der kan ingen Tvivl være om, at det ret

livlige Opsving, der var begyndt i det 17. Aarhundredes

første Aartier, er blevet knust under den almindelige Til-

bagegang i Kristian IV's sidste Tid. Man kan ikke afvise

det som et tomt Paafund af den svenske Statsafseuding,

Magnus Dureli, naar han i sin, allerede tidligere nævnte,

Indberetning til Dronning Kristina fra Aar 1653 har skildret

de økonomiske Tilstande i Danmark ved at sige, at det kun

var „slet bestilt med Kramboderne paa Børsen i Kjø-

benhavn" , at Handelen hverken her eller i Helsingør

var i Flor, at der overhovedet ingen Handel var i Lan-

det og altsaa ingen Penge, at Danmark, som af alle

Lande i Europa havde den aller bedste Beliggenhed til

Skibsfart, ej alene slet ingen Handel drev, men at

det ogsaa vilde være umuligt der at faa en saadan i

Gang paa Grund af Adelens Uvilje imod at se Bor-

gerstanden hæve sig^). Allerede 1620 talte Kristian IV
i en Skrivelse til Rigsraadet om „mange vore Kjøbstæ-

ders Armod og Aftagelse" ^), det var i meget stærke

Udtryk , den jydske Borgerstand 1629 overfor Kongen
skildrede sin elendige Tilstand, og det er ingenlunde

mindre stærkt end, hvad Magnus Dureli udtaler, naar

Rigsraaden Kristen Skeel 1654 siger, at „Commercia
ere ganske nedlagte". Saltkompagniet fremhævede i et

Andragende Aaret efter Souverænetetens Indførelse , at



3;)2 Fjortende Kapitel.

den Toldbejiunstigelse, der ved Brømsebrofreden var ind-

rømmet Hollænderne, havde knust Landets udenrigske

Handel, saaledes at der ved Udbruddet af Krigen med
Karl Gustav kun fandtes tre anselige Handelsskibe i

Kjøbenhavn'').

Det var under saadanne Forhold, at Svenskekrigen

kom med sine Hjemsøgelser. Vistnok led Kjøbstædeme

langt mindre end Landsbyerne af ^oldaterskarernes

Plyndringer; men Nøden og Ulykkerne kunde dog i visse

Byer naa en forfærdelig Højde. Vejle blev f. Ex. i den

Grad ødelagt, at efter Krigen kun 29 Gaarde og Huse

i Byen vare beboede. Befolkningen var flygtet fra de

nedbrudte eller afbrændte Bygninger*'); Fredericia var

i den gyseligste Tilstand ^) , og om Faaborg viser en

Synsforretning fra 1660. at ikke mindre end 40 Gaarde

vare ødelagte af Fjenden ^). Selv om den Slags Øde-

læggelser hørte til Sjældenhederne, vare samtlige danske

Kjøbstæder mere eller mindre udsugede ved Kontribu-

tioner og Indkvarteringei. I disse som i alle Retninger

havde de polske Hjælpetropper været de værste Plage-

aander. Byernes Borgere havde for at rejse Penge tidt

været nødte til at pantsætte alt, hvad de ejede, til uden-

landske Kjøbmænd^). Kjøbenhavn var sluppet for Fjen-

ders og Forbundsfællers sørgelige Kappestrid i Udsu-

geiser; men den lange Belejring havde ogsaa her maattet

tære umaadelig paa Pengekræfterne.

Det er muligt, at der hist og her var velstaaende

Mænd i Borgerstanden^"); men det kan sikkert siges, at

de danske Byer, da Enevældens Tid begyndte, i det hele

taget vare stærkt forarmede og i en sørgelig Grad blot-

tede for Driftskapital. Regeringen attraaede i den føl-

gende Tid, som vi vide, intet mere end at fremme bor-

gerlige Idrætter, og- det var med en næsten feberagtig

Iver, at den søgte at faa Manufakturer og Handel i

Gang, at den vilde værne om Byernes særlige Rettig-

heder overfor andre og arbejdede paa at ordne Om-

sætning og Vindskibelighed saaledes. at der derved kunde
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skabes en uogenlunde jævn Velstand. Men det gik for

det meste kun lidet heldig med denne dens Virken.

D€t Beskyttelses- og Tvangssystem , som den indførte,

frembød i og for sig her som i flere andre Lande, hvor

det paa en lignende Maade herskede, den Ulempe, at

det langt mere hindrede et frisk Liv i at udvikle sig,

end det formaaede at skabe et saadant. Ogsaa var det

et stort Fejlgreb, at Eegeringen stærkt lagde Vægt paa

efter Datidens Mode at fremme Fabrikationsgrene, der

kun lidet passede til Forholdene , som naar Silkeindu-

strien af al Magt skulde i Vejret. Oven i Kjøbet kom
den i sin Iver for at faa Industrien- opelsket til at skade

Handelen. Kjøbmændene vare meget ilde tjente med,

at Indførselen , snart af den ene , snart af den anden

Vare blev forbudt. Hvem turde indlade sig paa at for-

skrive Varer fra Udlandet, naar han maatte være for-

beredt paa, at Salget af dem maaske var forbudt, naar

de kom! Det er derfor vistnok rigtigt, hvad en svensk

Diplomat i Kjøbenhavn 1688 indberettede til sin Rege-

ring, at Kjøbmændene her vare glade over. at de af

Regeringen stærkt begunstigede Fabrikker ikke kunde

bestaa ^^).

Ja, havde Industrien kunnet skabe en Rigdom af

Udførselsartikler. vilde Forholdet være blevet et andet.

Men hvorledes skulde en saadan Industri have kunnet

udvikle sig under Konkurrence med Udlandets paa mange

Steder langt mere fremskredne Vindskibelighed? Vi have

set, hvorledes det stod til med den Afsætning, der udenfor

Byerne kunde ventes af tilvirkede Gjenstande, og baade

i selve Kjøbstæderne og for en stor Del endog iblandt

Kjøbenhavns Befolkning var Forrauestilstanden ikke

en saadan. at her var et rigt Marked. I hvilken Grad

fattedes det saa ikke baade paa Kapitaler og Arbejds-

erfaring? I Regeringskredsene brød man Hovederne

for at udfinde, hvorledes man skulde kunne faa de Kapi-

taler, der virkelig havdes, til at søge Anvendelse i In-

dustri og Handel. Der var Tanker oppe om at tvinge

Danraark-Norge 1C60—1720 . II. 23
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alle. som nød „Besolding eller Benaadning" saavel som
Statens Kreditorer og dem, der kjørte i Karosser, til at

anlægge en Del af deres Indtægter enten i Handels-

kompagnier, Skibsparter eller Manufakturer'^); men
negeringen gjenneniførte dog kun en enkelt Del af denne

despotiske Tvang, og frivillig kom Kapitalerne ikke, det

var en bedrøvelig Kjendsgjerning.

Endelier virkede her som ved Agerbruget Skatte-

trykket kuende. Statsmagten saa sig paa de forskjellige

Omraader af den materielle Udvikling nødt til at rive

ned med den ene Haand, hvad den byggede op

med den anden; den kæmpede med den Ulykke, at

den Udvikling, som den saa ivrig attraaede at drive

frem, ikke kunde faa Væxt, inden den selv greb for-

styrrende ind med sine- Skatter. Allerede Told- og

Konsumtionsbestcmmelserne virkede uheldig. Der blev

ad denne Vej for at skaffe Penge i Statskassen paalagt

en Række Afgifter, som kom til at hæmme Omsætningen

og raaatte ramme baade Handel og Industri. Det var

derfor, i det mindste til en vis Grad berettiget, naar

en Mand, som Regeringen havde overdraget Styrelsen af

Toldvæsenet, 1092 udtalte, at de høje Toldsatser havde

havt til Følge, at Handelen mange Steder var saa godt

som nedlagt'^). Om der end blev rettet paa Toldsat-

serne for nogle Varers Vedkommende, blev Forholdet i

det væsenthge uforandret hele Tidsrummet igjennem.

En Tidlang maatte der endogsaa udredes Konsumtion

eller Accise af Varer, som vare indførte for atter at ud-

føres '*). Og Konsumtionen tyngede ikjce alene paa Om-
sætningen, den var i Almindelighed et Tryk paa Kjøb-

stadbefolkningen. Men særlig slemt blev Skattetrykket

naturligvis ved de svære Krigsskatter , som hvilede paa

Beboerne fra den simpleste Daglønner op til den rigeste

Handelsmand.

Den værste af alle Byrder synes Soldaterindkvarte-

ringen at have været, en Byrde, der rammede mange af

Kjobstæderne. Man kunde tro. at den forøgede Om-

I
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sætning, som en Garnisons Ophold i en By maatte frem-

kalde, vilde være til Gavn, og dette kunde ogsaa bringe

Smaabyer til at bede Frederik IV om, at han vilde lade

dem faa en Bataillon i Garnison ^^). Men Indkvarterin-

gen blev til en Lidelse, naar det, som det almindelig

var Tilfældet, blev paalagt Byen uden Vederlag at

indlogere Soldaterne og at yde dem Varme og Lys.

Den pekuniære Byrde blev jævnlig gjort endnu mere

ubehagelig, ikke blot ved det Ustyr, de hvervede

Regimenters Mandskab saavel som Officerer og Un-

derofficerer gjorde sig skyldige i, men ogsaa ved de

øverste Befalingsmænds anmassende Færd. Borger-

skabet i Helsingør klagede 1720 over, at Komman-
danten paa Kronborg uden Grund fængslede Borgere

i Byen og lod dem sidde i Arrest flere Nætter og Dage
uden at bryde sig om Magistratens Indsigelser. Han
nægtede ogsaa selv at tage imod Indkvartering i et Hus.

han havde bygget ^^). Der synes kun at have været én

Mening om , at Indkvarteringen var en stor Plage. I

Aaret 1666 ansøgte Borgmester og Raad i Aarhus paa

Borgerskabets Vegne indstændig om Lettelse i denne

Byrde, da det ellers vilde være umuhgt at udrede Skat-

terne ^'). Det blev 1672 udtalt af flere Medlemmer af

Statskollegiet , at Indkvarteringen eller, som den her

kaldtes. Standkvartererne ganske ruinerede Kjøbstæderne,

og i Ribe skillingede Borgerne 1695 sammen for at faa

bragt en Sum til Veje, hvormed de kunde faa „en god

Ven i Kjøbenhavn, som derover haver at raade", til at

udvirke Byens Befrielse for Indkvartering ^-). I Slut-

ningen af den store nordiske Krig forestillede ogsaa Stifts-

øvrigheden i Sjælland Kongen, hvor meget Borgerne i Stif-

tets Kjøbstæder havde lidt ved Rytterindkvarteringer, de

havde havt. Det Tab, der rammede dem derved, overgik

langt, hvad de maatte døje ved Kopskat og Krigsstyr, Tryk-

ket havde været saa stort, at „adskillige Borgere hellere

aldeles vilde abandonnere deres Huse og flytte paa Lan-
det end staa for Indkvarteringen" ^^). Man kan efter

23*
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dette vel forstaa , at Indkvarteringsforpligtelsen var den

kommunale Byrde, som Folk ivrigst attraaede at slippe

fri for. Tilladelsen hertil blev en almindelig Godtgjørelse

for at overtage forskjellige kommunale Hverv.

Men i det hele kappedes Byernes Indbyggere om
enten paa den ene eller den anden Maade at unddrage

sig de borgerlige Byrder. Opfindsomheden var paa dette

Omraade ikke mindre stor end overfor Statens Told- og

Konsumtionspaalæg, og den var et Tegn paa en Demo-
ralisation, som Tidernes Trj'k vistnok gjorde und-

skyldelig, men som derfor var lige uheldig. En anden

Virkning af Byskatterne var den Ulyst, Folk ikke

sjælden viste til at tage Borgerskab i Kjøbstæderne.

Regeringen maatte søge at bekæmpe denne Frygt ved

at fastsætte visse Lettelser i de første sex Aar for

dem, der vilde nedsætte sig som Borgere i en eller an-

den By 20).

Stærkest brugte Kegeringen, som tidligere omtalt,

slige Lokkemidler overfor Fremmede. At faa Kræfter ind-

kaldte fra Udlandet var i Virkeligheden det eneste Middel

til, at der kunde komme Fart i Industriens Udvikling. Men
der blev ikke udrettet stort derved. Den Kamp, som

den økonomiske Interesse maatte føre i de herskende

Kredse imod det snæverhjærtede Statskirkeliensyn *^).

var selvfølgelig til Skade, for saavidt den sinkede Af-

gjørelsen af Religionsspørgsmaalet paa en for de franske

Reformerte heldig Maade. Det var netop dem, man helst

maatte ønske at faa ind i Landet. Ogsaa de Ytringer af

Uvilje imod den reformerte Kirke, der vedbleve at komme
frem, snart fra selve Regeringens, snart fra indflydelses-

rige Mænds Side , kunne have hæmmet Indflytning af

fordrevne Huguenotter. Men dette religiøse Forhold var

dog ikke det. der virkede værst. Den egenthge Ulykke

var, -at Udsigterne her hjemme, rent økonomisk taget,

vare saa lidt indbydende som vel tænkeligt. Det hjalp

kun lidt, at Regeringen lovede dem, der vilde fiytte ind

i Landet, „hvad enten de Adel, lærde Folk, Kjøbmænd,
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Kunstnere. Haandværkere eller Skibsfolk ere" , at de i

de første 20 Aar skulde være fri for „alle Paalæg, i

hvad Navn de og have kan". Der var i saa Henseende

ikke Tillid til nogen Regerings Løfter i hin Tid, og det

har sandsynligvis ogsaa med Hensyn til den følgende Tid

været Tilfældet, hvad en fransk Diplomat i Kjøbenhavn

fortæller 1680, at Fremmede ikke vovede at nedsætte

sig her paa Grund af de overdrevne Skatter, som paa-

lagdes Folk, der gjaldt for rige ^-).

Men hvad der end har været Grunden, blev det kun

et lidet Tal franske Reformerte, der i dette Tidsrum

nedsatte sig her i Landet-^). De formaaede ikke at

bringe noget Sving i Industrien, og der er kun ringe

Grund til at tro, at, hvad de have meddelt deres Tros-

fæller andensteds om danske Forhold, kunde opmuntre

disse til at følge deres Exempel, En svensk Statsafsen-

ding indberettede 1688 fra Kjøbenhavn til sin Regering,

at han daglig blev overhængt baade af franske og hol-

landske Haandværkere, der bad ham om at skaffe dem

Arbejde i Sverige, thi de ønskede blot at komme bort

fra Danmark, hvor de fik slet Betaling, og hvor man ikke

holdt, hvad man havde lovet dem ^*).

Den Indvandring udefra, som fandt Sted i dette

Tidsrum, kom derfor aldeles overvejende fra Nordtysk-

land. Da Haandværket var videre fremskredet Syd paa

end her i Landet, havde saadanne Mænds Indvandring

sine gode Sider, og de vare et langt heldigere Element

end de talrige Lykkeriddere, der fyldte Officersklassens

og Hofpersonalets Rækker. Men for ikke atter at tale

om den Fare for dansk Nationalitet, som laa ogsaa i

deres Optagelse, saa maa det fastholdes, at den Nytte,

de gjorde, for største Delen kun kom det simple Haand-

værk til gode. Et Opsving af Industrien i større Stil

fremkaldte de ikke. Dertil vare de alier fleste af dem
for tomhændede ved deres Komme her til Landet ^^j^

Under Forhold, som de her antydede, kunde Rege-

ringens, særlig Kristian V's Iver for at skabe Fabrikflid
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kun føre til uheldige Resultater. Vistnok er Industrien*

Historie her hjemme i den Tid, hvorom vi tale, langt-

fra tilstrækkelig oplyst. Det er et af Riegels's vante

vilkaarlige Paafund, naar han siger, at der under Kri-

stian V kun skulde have været omtrent 200 og under

Frederik IV ikke mere end 400 Svende ved Fabrikkerne

i Danmark ^•'), Jens Juel har i Kristian V's sidste Re-

geringsaar lejlighedsvis udtalt, at der fandtes 500 Arbej-

dere alene ved Uldmanufakturerne ^'). Men hvor lidt

vi end paa adskillige vigtige Omraader kjende til En-

keltheder ved Fabrikvæsenet, er det en Kjendsgjerning. at

Fabrikkerne ikke blot i Kjøbstæderne, men ogsaa i selve

Kjøbenhavn eller, hvor der ellers anlagdes saadanne, kun

førte en sygnende Tilværelse. I Kjøbstæderne vare de

aabenbart meget faa. Det maa kaldes et Særsyn, at iler

i Slutningen af 17. Aarhundrede var et blomstrende

Tapetvæveri i Kjøge ^**), og at Handskefabrikationen synes

at være kommen i ganske god Gang i Randers -•'}.

Endog i Fyens anseligste Kjøbstad Odense var Fabrik-

drift ukjendt i denne Tid. og, naar bortses fra et enkelt

Tobakspinderi hist og her, gjaldt det samme ved de

fleste andre Byer. Hvad der udtaltes l(j7.3 af Borger-

skabet i Aalborg, at der ikke fandtes Middel til nogen

sær Manufaktur at indrette^"), havde almindelig Lfyl-

dighed. I en Indberetning, som den daværende Gene-

ralprokurør lb93 sendte Regeringen, efter at have be-

rejst en stor Mængde af de danske Kjøbstæder. for-

maaede han ikke at nævne nogen „Manufaktur" i nogen

af dem undtagen en Sejldugsfabrik i Kjøge ^^).

Ogsaa i Kjøbenhavn. hvor Forholdene naturiig havde

fremkaldt de vigtigste Forsøg paa at faa en Storindustri

i Stand, saa Regeringen sine Forhaabninger for største

Delen blive skuffede. Allerede den forbitrede Kamp. som

Enevælden førte for at faa Befolkningen til at gaa med
de i selve Landet tilvirkede Silke- og Klædevarer, tyder

paa, at det kun i ringe Grad lykkedes at fabrikere

Varer, som i Godhed eller Prisbillighed kunde maale
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sig med Udlandets. Oven i Kjøbet havde Regeringen

den Ærgrelse, at Hollænderne ikke vilde finde sig i

Forbudene imod Indførsel af fremmede Silketøjer og

derfor aabnede en Toldkrig med den, som tvang den til

at lade Forbudene falde. Da saa det af Kongen privi-

legerede Silkemauufaktur maatte ophæves, forsøgte vel

en Del Silkevævere at holde denne Industri i Gang; men

trods de Begunstigelser, der ydedes dem, sygnede det

hele hen, og det gik paa en lignende Maade med Glas-

fabrikationen, som man en Tid havde haabet godt af

(omtr. 1690)^^). Det synes endog, som om Regeringen

paa denne Tid selv indsaa det frugtesløse i Kampen for

at holde Fabrikkerne oppe. I det mindste lod den ikke

den Toldforordning, den udstedte 1691, gjentage For-

budene imod Indførsel af de Varer, hvis Fabrikation

den hidtil havde villet fremme ved alskens Beskyttelse.

Fra den Tid af var den kunstige Bygning for største

Delen falden sammen. Under Frederik IV maatte Re-

geringen selv udtale om Klædefabrikationen , som der

var blevet arbejdet paa at bevare, at det Klæde, der til-

virkedes her i Landet, langt fra var tilstrækkelig godt^^).

Senere, da den store nordiske Krig tyngede paa Landet

som en Mare og udpinte Undersaatterne til det yderste

ved de Skatter, den gjorde nødvendige, kunde der mindst

af alt rejses saadanne Kapitaler, som behøvedes, for at

Fabrikvæsenet kunde trives. Frederik IV's Historieskriver

Andreas Hojer udtaler ligefrem^*), at, hvad der var

sket under denne Konge til Gavn for Industri og Han-

del, var slaaet fejl. Men dette maa siges i alt væsent-

ligt at gjælde for hele vort Tidsrums Vedkommende
om Enevældens Forholdsregler, hvad Industrien au-

gaar. Fejlgreb i den Maade, hvorpaa den økonomiske

Politik var bleven ledet, havde en Del af Skylden der-

for; men langt mere laa det i de Vanskehgheder , det

kostede at udvikle Industri efter større Maalestok i et

paa Hjælpekilder saa fattigt Land og under et knu-
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gende Skattetryk. At der for øvrigt blev drevet Haand-
værk, ikke blot i Kjøbenhavn, hvor den større Byes For-

hold paa mange Maader gjorde det nødvendigt, men
ogsaa i Kjøbstæderne, er en Selvfølge. Men det maatte

naturligvis i disse blive stærkt trykket ved det ringo

Marked, der var for JJaandværksartikler omkring paa det

aabne Land.
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De danske Kjøbstæders Handelsforhold og økonomiske Tilstand

i Almindelighed. — Kjøbstæderne i Slesvig og Holsten.

iVieget af, hvad der vanskeliggjorde Udviklingen af

Industrien, niaatte ogsaa lægge Hindringer i Vejen for

Handelens og Skibsfartens Opsving. Her som der skulde

der efter Svenskekrigens Ophør for en stor Del arbej-

des forfra; enhver kan tænke sig. hvorledes det efter en

saadan Hjemsøgelse har set ud med Handelsskibe i de

forskjellige Kjøbstæder. Allevegne udøvede Mangelen

paa Driftskapital og det økonomiske Tryk. som Skatte-

byrderne voldte, en lammende Indflydelse. Hvilket

sørgeligt Indtryk af den store Handels usle Standpunkt

i den første Tid efter Enevældens Indførelse gjør det

ikke, naar en Forordning 1669 udtaler Beklagelse over,

at Undersaatterne i Danmark og Norge ganske havde

„efterladt Sejladsen udi Vestersøen. som ikke giver ringe

Aarsag til Negociens daglige Aftagelse" ^). Det er en

Udtalelse, der kun altfor godt stadfæster saadanne Ytrin-

ger, som naar en svensk Diplomat, der var her 1666.

siger, at Indtægterne „laa aldeles nede" her hjemme,

saalænge Handelen intet kastede af sig, eller 1669, at

det havde været umuligt at faa Handelen i (xang. Man
kan da ej heller undre sig over, at en engelsk Diplomat
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l(i<)S kunde indberette til sin Kegering fra Danmark, at

et nylig stiftet KoniniercekoUegium næppe vilde udrette

noget, da der her i Ilandet hverken var Penge, Skibe

eller Kredit. Et Par Aar i Forvejen var det en anden

engelsk Diplomats Opfattelse af Handelsforholdene i

Danmark, at Handelen paa Island næsten var den enestp,

der blev dreven ^).

!Naar det ved Spørgsmaalet om Udviklingen af en

Industri til Udførsel maatte vise sig saa godt som umu-

ligt at optage Konkurrence med andre vidt fremskredne

Lande, saa blev for Handelens Vedkommende Opsvinget

vanskeliggjort ved Konkurrencen, paa den ene Side med
Svenskerne, som vare fri for Øresundstolden, paa den

anden Side med Hollænderne, der havde ganske andre

Kapitaler at raade over og en langt højere Udvikling af

deres Skibsfart. De kunde drive Handelen i meget

større Stil, hvad der var det samme som at drive den

billigere, og de havde langt flere Varer at føre til Øster-

søhavnene^). Det blev ikke uden Grund sagt om dem.

at de kunde sejle enhver anden Nation af Søen, og de

vare som Konkurrenter saa meget farligere, som man

af politiske Grunde havde set sig nødt til at indrømme

dem store Begunstigelser, og det stadig var nødvendigt

at tage betydeligt Hensyn til dem*).

Trods alt dette er, endog naar vi tale om Kjøb-

stæderne alene, det Billede, som Handelen frembyder,

paa flere Maader gunstigere end. hvad vi saa mod Hen-

syn til Industrien. Man kan endog lejlighedsvis træfle

en saadan Ytring af en svensk Diplomat som den, at

Jylland havde et „godt Forraad" paa øvede Søfolk som

en Følge af den store Udførsel, der fandt Sted derfra

*) Naar der ovenfor S. 359 er hentydet til den Indflydelse,

dette Hensyn havde paa Ophævelsen af Forbudene imod

Indførsel af visse Varer, kan der tillige mindes om, hvad

der i Første Del S. 229—30 er sagt om , at deres Uvilje

medførte Ophævelsen af de nyttige Defensionsskibe.
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med Heste, Øxne, Korn og Brænde*). Hvor meget der

nu end viser, at man ikke kan bygge stort paa denne

temmelig stærke Udtalelse, saa var der dog i de fleste

Aar rundt omkring i Landet et Overskud af Landbrugs-

l^rodukter til Udførsel. Desto værre foreligger der hidtil

kun saare lidt statistisk Materiale til at bygge paa; men
vi høre dog for et Par enkelte Aars Vedkommende, at f. Ex.

Kjøbmændene i Aarhus 1708 indkjøbte til Udskibning: Rug
4983 Tønder, Byg 8889 Tønder, Malt 18.882 Tønder, Ærter

358 Tønder, Havre 3328 Tønder, og at der fra den an-

den Kjøbstad, som foruden Aarhus var den vigtigste i

Danmark, nemlig Aalborg, blev udskibet i Aaret 1696 i

Tiden fra 2. September til 9. November 3057 Tønder

Rug, 2648 Tønder Malt, 769 Tønder Byg og 1112 Tøn-

der Havre. Det var utvivlsomt den Del af Aaret, da

Udførselen af den sidste Høsts Udbytte for den aller

største Del fandt Sted. I Aaret 1706 udskibedes der

fra Aalborg af Kornvarer til Norge 13,118^/, Tønder^).

Naturligvis var Udførselen i hin Tid fra Aarhus intet

i Sammenligning med, hvad den er i vore Dage, nu da

vi møde saadanne Tal som, at der 1879 udskibedes

326,708 Tønder, altsaa 9 Gange saa meget som i 1708.

Der kan overhovedet, naar vi tage alt med, slet ingen

Sammenligning være imellem dengang og nu. heller ikke

for de andre Kjøbstæders Vedkommende; men saa stor

som ved Aarhus var Forskj ellen maaske ved faa Pro-

vinsbyer. Ved Aalborg kom dengang til, hvad nu helt

fattes, en forholdsvis ret anselig Handel med Sild fra

Limfjordsfiskerierne. Og hvor ugunstig det end i mange

Henseender stod til med Afsætningen, er det dog en

Selvfølge, at Salg af en Del grovere Varer maatte

finde Sted. Kjøbmændene i Aalborg forphgtede sig saa-

ledes 1680 til „uden nogen Manquement at forsyne Byen og

omliggende Egn med Humle, Hørfrø, Hør, Hamp, Tjære,

.lærn, Staal. Beg samt forskjellige Tømraervarer" . og

ved Aarhus opregnes som Handelsartikler dels disse

samme Varer, dels Vin og fremmed 01 foruden Klæde
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Og forskjelligt Kram*^). Man har Ret til at tænke sig

den Slags Handel ved Kjøbstæderne i Almindelighed, og

der kan for disses Vedkommende ingen Tvivl være om.

at den allevegne i dem havde langt mere at sige end Vind-

skibeligheden, i det mindste, naar man ved denne tænker

paa andet end det almindelige Haandværk.

Men uheldigvis udelukker denne Sammenligning

ikke. at det i og for sig stod smaat til med Handel og

Skibsfart i Kjøbstæderne. Bortset fra en enkelt betyd-

ningsløs Undtagelse, var Skibsfarten indskrænket til Norge

og nogle tyske eller andre østersøiske Havne foruden

selvfølgelig til andre danske Byer. Kentekammeret ud-

talte lejlighedsvis i Aaret lt)8.o. at ingen anden By end

Kjøbenhavn havde Skibe eller Midler til at indføre Varer

fra første Haand. Da Regeringen i Vinteren 1690—Kjyi

rettede en Forespørgsel til Borgerskabet i Aalborg.

Danmarks næstvigtigste Handelsstad. om der herfra blev

drevet Skibsfart paa Frankrig, lød Svaret, at der ikke

var Skibe i denne Fart. og at Borgerne heller ikke havde

i Sinde at udrede noget Skib dertil . ,.thi" . hedder det.

„her er ingen Skiberum Byen tilhørende, som ere af den

Størrelse og dertil dygtige, men alene nogle faa smaa

Skuder" ").

De Forrettigheder, som monopoliserede Kompagnier

i Kjøbenhavn havde, kunne vistnok have virket hæm-
mende paa Foretagelseslysten i de andre danske Byer.

Men endnu gik Kjøbenhavns Forrettigheder med Hen-

syn til den udenlandske Handel langt fra saa vidt som

senere, og der var for saavidt Handelsgrene nok, som

Provinskjøbmændene kunde have kastet sig over, naar

de havde havt Kapital . eller hvis Afsætningsforholdene

havde været gunstige. De, der have begyndt paa sligt,

maa imidlertid hurtig være blevne skræmmede derfra.

Følgen deraf blev en højst uheldig Afhængighed af

Kjøbenhavn. Et enkelt Exempel kan vise det. Enhver

vil forstaa. at den ret anselige Handel med Sild. der blev

dreven fra Aalborg, gjorde det nødvendigt, at der brugtes

J
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meget Salt til at faa Sildene saltede der. Salthandelen

blev dreven med Defensionsskibene, og naar Aalborgen-

serne havde et saadant, kunde de selv indforskrive deres

Salt; men det havde de ikke kunnet indlade sig paa, i

ethvert Tilfælde ikke mere end nogle faa Aar. De vare

derfor nødte til at forskrive deres Salt fra Kjøbenhavn,

hvis Kjøbmænd alene mægtede at holde Defensionsskibe.

Men det kunde da hænde, at de aalborgensiske Kjøb-

mænd, naar de bestilte Salt i Kjøbenhavn. tik det Svar,

at der intet var at faa i Øjeblikket. Man kan tænke

sig, hvorledes et saadant S?ar maatte bringe Sildehand-

lerne i Aalborg til Fortvivlelse^).

Det er i god Overensstemmelse med alt dette, at

man kun faar Indtryk af en tarvelig Handel og Skibs-

fart i Kjøbstæderne ved de Oplysninger, der lejlighedsvis

fremkomme om deres Handelsfiaade. Saaledes var det

henimod Aaret 1(380 kun 23 Skibe, som hørte hjemme
i Aalborg, og af disse rummede det største ikke mere
end 23 Læster, elleve naaede ikke op til 10 Læster, med
andre Ord vare Smaafartøjer. Det stod. som rimeligt

var. noget bedre til 1704. Da havde Byen 33 Skibe;

men om der end deriblandt var et paa 182 Læster (omtr.

360 Tons), altsaa et Skib, som er blevet brugt i større

Fart, saa vare de 31 paa mindre end 20 Læster og

altsaa kun brugelige til Sejlads i indenlandske Farvande

eller paa Norge ^). Saadanne Tal gjøre det forklarligt,

at Aalborgenserne i hint Svar til Regeringen 1690

kunde udtale, at de ikke havde Skibe, som kunde bruges

til Fart paa Frankrig. Det giver ikke et lysere Billede,

naar vi læse, at der 1711 i Randers kun var hjemme
hørende 11 Fartøjer af en Drægtighed fra 6 til 28 Læster

og i Horsens kun 13 fra 4 til 17 Læster. I Aarhus var

Tallet noget større. Her fandtes 1704 63 Skibe fra 2

til 100 Læster og 1711 62; men disses samlede Dræg-

tighed løb dog kun op til 840 Læster eller omtrent 1700

Tons ^^), altsaa langt fra, hvad der er en enkelt af vore

store Oceandamperes Drægtighed den Dag idag. Det
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har utvivlsomt staaet endnu ringere til ved Kjøbstæderne

paa Øerne. Den Kjendsgjerning, at den største By paa

yjælland næst Kjøbenhavn. nemlig Helsingør, i Aaret

1704 ikke ejede et eneste Skib til at fare med paa Ud-

landet og kun 12 Fartøjer fra 1 til H Læsters Drægtig-

hed ''). er i saa Henseende et veltalende Vidnesbyrd.

Det stemmer godt med alt dette, at af de Defensions-

skibe, som den danske Handelsstand ejede, havde kun

et ganske enkelt hjemme i nogen af Kjøbstæderne, saa-

ledes 1672 et eneste, et paa 12 Kanoner, der tilhørte

et Rederi i Aalborg ^^).

Skibsrederiernes ringe Tilstand i Kjøbstæderne blev

endnu slettere ved den store nordiske Krig, ikke alene

paa Grund af den Svækkelse , som Skattetrykket frem-

kaldte, men især som en Følge af de svenske Kaperier.

Kaster man et Bhk paa Kortet, vil man se. hvor let

det maatte være for Svenskerne, med Kaperskibe eller

mindre Krydsfartøjer at sejle ud fra Skjærgaarden langs

Bahuslens Kyst eller Byerne ved Kattegat og gjøre Jagt

l^aa danske eller norske Handelsskibe, som vovede sig

ud i Kattegat eller Skagerak. Hvor stor en Overvægt

den dansk-norske Flaade end havde over Svenskerne,

og uagtet der naturligvis blev gjort Gjengjæld af danske

og norske Kapere eller Krigsskibe imod Sveriges Han-

delsfiaade, krævedes der et stærkere Vagthold langs den

svenske Kyst, end man fra dansk-norsk Side formaaede

at gjennemføre. saafremt de svenske Kapere skulde kunne

hindres fra at løbe ud. Ja, Svenskerne dristede sig

endog i Forsommeren ]716 til at sende væbnede Far-

tøjer rundt omkring Sjælland indtil tæt ved Kjøge og

opbragte adskillige danske Handelsfartøjer i Farvandene

der *^). Følgerne deraf vare følelige. Aarhus tabte i Tiden

fra 1711 til Krigens Slutning en Snes Skibe med deres Lad-

ninger, Horsens 12 Fartøjer, Randers 7. Grenaa ^K Ebeltoft

1<». Mariager 4, Hobro 3. Hadsunds Toldsted 7 og Thunø
1. i alt Skibe og Ladninger til en Værdi af 130.<i(iO Rdlr.

Foruden, hvad Aarhus's Kjøbmænd havde mistet ved
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deres egne Skibe, havde de ogsaa lidt Tab, idet de havde

Lavt Del i Ladninger i Skibe, der havde hjemme anden-

steds. Det samlede Tab, de efter Krigen gjorde Ind-

beretning om til Regeringen, naaede op til 77,915 Rdlr..

hvoraf dog noget var en Følge af Søskade. Paa lignende

Maade anmeldte Horsens et samlet Tab paa 25,114 Rdlr..

Ebeltoft angav sit Tab til 10,570 Rdlr.i*), og Aalborg,

der i Sammenligning med Aarhus var sluppet paafaldende

heldig, et Tab paa 30 7 03 Rdlr. Ligesom Tabet her

rammede meget ulige, saaledes ogsaa paa Øerne. Medens
Nyborg og Svendborg kun led smaa Tab, og Odense ej

heller forholdsvis havde stærk Grund til at klage, maatte

det falde en By som Rudkjøbing haardt at miste Værdier

til et Beløb af 10.426 Rdlr. For de sjællandske Byers

Vedkommende udenfor Kjøbenhavn beregnedes Tabet til

24.996 Rdlr. foruden 350S Rdlr., som vare mistede ved

Skibe, der havde taget Skade i Kongens Tjeneste som
Fragtfartøjer*). Ulykken ved disse forskjellige Kaperier

var saa meget større, som de i høj Grad lammede Lysten

til at lade Skibe stikke i Søen.

Under Forhold for Lidustri og Handel som dem.

Disse sidste Angivelser ere tagne fra „Pakke indeholdende Sager

vedkommende Krigsforholdene under Frederik IV" og danne

flere Fascikler „Relationer fra Stiftamtmænd og Magistrater om
Fartøjer, som Undersaattei-ne i Krigens Tid haver mist, Anno
1721". I Texten er kun fremhævet de vigtigste Poster; men den

hele Liste er interessant. Den stadfæster fuldstændig, hvad vi

ovenfor have set om de danske Kjøbstadfartøjers ringe Dræg-
tighed. Allevegne, hvor de enkelte tabte Skibe opregnes, ser

man, at de kun vare Fartøjer paa faa Læster. Ved Odense,

der i alt tabte 5, var det største paa 29 Læster, ved Faaborg,

der mistede 3, nævnes et i)aa 25 Læster, ved Kjerterainde.

som havde samme Tab af Skibe, et paa 24, og ved Aalborg,

som tabte 13, intet større end paa 23 Læster. For øvrigt

ere de Angivelser, der paa denne Liste vedrøre Byerne i

Aarhus Stift, noget mindre end hosHiibertz. Listen opfører

Aarhus med et Tab paa 63,768 Rdlr. , Horsens med et paa

2.5,108, Ebeltoft med et paa 5763 Rdlr.
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vi her have dvælet ved, hai det været et stort Gode for

adskillige Kjøbstæder. at der hørte en anselig Bymark

til dem. Agerbruget har sandsynligvis her givet noget

gunstigere Resultater end ved Landsbyjorderne. I det

mindste raadede Kjøbstadborgerne over en større Gjød-

ningskraft. Afsætning af Mælk blev i Byerne fordelag-

tigere eud Bøndernes elendige Mejerivæsen, en Del af

Kornudbyttet brugtes heldig til Brænderierne, og Kjøb-

stadborgeren havde Het til at staldfodre Øxne. Bymar-

ken blev derfor et vigtigt Grundlag for den Øxnehandel.

som dreves fra de jydske Kjøbstæder. Men det ligger

i Sagen selv, at dette Agerbrug ikke kunde forslaa til

at skabe Opsving i Byerne. Det maatte være de egent-

lige borgerlige Idrætter, hvoraf dette afhang.

Naar det stod saaledes til med Kjøbstædernes na-

turlige Velstandskilder, kan man kun vente, fra forskjel-

lige Sider at faa Vidnesbyrd om tarvelige, tildels slette

Kaar i de aller fleste af dem. Hvor slaaende en Kjends-

gjerning er det ikke saaledes, at saa paafaldende faa

Fundatser for Stiftelser og overhovedet Gavebreve, ved-

rørende saadanne. skrive sig fra anden Halvdel af 17. og de

første Aartier af is. Aarhundrede. Modsætningen imel-

lem denne Tid og den tidligere er i saa Henseende

iøjnefaldende. Aalborg alene danner en Undtagelse*^).

Hvor lidt har ogsaa hin Tid efterladt sig Minder om
ansehge Kjøbmandsgaarde eller i det hele ved større

offenthge eller private Bygninger i Kjøbstæderne! Det

kneb altfor meget med at skaffe sig det aller nødven-

digste, til at Borgerne vilde paalægge sig selv extra-

ordinære Byskatter til kommunale Udgifter. Deraf den

ringe Tilstand, hvori blandt andet Raadhuse og Havne

vare. Da Generalprokurøren Niels Benzon i Foraaret

1693 havde foretaget en Rundrejse for at undersøge

Kjøbstædernes Tilstand, maatte han indberette til Rege-
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ringen, at Borgerskabet rundt omkring ikke vilde høre

noget om Byskatter til deres Byes fornødne Udgifter,

„hvilket var Aarsag, at de publique Huse paa mange

Steder vare forfaldne, saasoni Raadhusene i Stubbekjø-

bing, Nykjøbing paa Falster, Maribo, Svendborg, Assens,

Kolding og Nykjøbing paa Mors. paa en Del Steder af-

brændte, saasom i Stege, Nysted, Saxkjøbing og Thisted".

Nakskov By fandt han, var ude af Stand til at vedlige-

holde de Broer, der vare i den, og i Kjøge, Stege, Ny-

kjøbing paa Falster, Nakskov, Svendborg og Sæby traf

han Brygger og Bolværker aldeles forfaldne ^^). Skjelskør

havde paa den Tid allerede i adskillige Aar maattet

undvære Raadhus. Man havde maattet nedbryde det og

sælge Materialierne , der indbragte — 41 Rdlr. 91 p.

Derefter havde Byen hverken Raadhus eller Arrest i

omtrent 60 Aar ^^^). I Vejle vare Broerne 1681 saa

brøstfældige, at de fattige Borgere ikke havde Raad
til at faa dem satte i Stand, og hvad der skulde kaldes

en Havn, var saa tilsandet, at der næppe kunde flyde

en Baad i den ^^). Denne Ulykke, at Havnene sandede

til. fordi de ikke længere bleve vel vedligeholdte,

rammede ogsaa Randers, hvor Fjorden 1698 var saa til-

groet, at „undertiden, naar Floden ikke er der højere

indkommen, kan næppe en Skude eller lidet Fartøj flyde

over". Fiskeriet var da ogsaa som en Følge heraf næsten

ødelagt der, hvad Fattigfolk i Byen led stærkt ved^^^.

Naturligvis stod det kun ringe til med forskjellige

kommunale Indretninger som f. Ex. Brandvæsenet. Endog

en større Kjøbstad som Odense fik først 1706 en Sprøjte

med Slange, Nakskov fik ikke nogen saadan førend 1727,

og om Bogense udtalte dens Byfoged 1706, at den al-

deles fattedes Brandredskaber og ikke havde Raad til

at anskaffe sig sligt '^). Regeringen vidste omtr. 1718 i

det hele godt, at det vilde falde de fleste smaa Kjøb-

stæder haardt at skaffe sig de nødvendige Sluknings-

redskaber ^").

Det svarer kun altfor godt hertil, hvad vi høre om
Danmark-Norge 1660—1720. II. 24
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Privatbygningernes Udseende i de fleste Kjøhstæder.

Samtidig med at Havnen ved Randers laa tilsandet,

hedder det, at „mangfoldige skjønne Gaarde og Huse

her vare afbrændte, nedfaldne eller af Fornødenhed ned-

tagne. saa Byen snart tilbage kun var et Sceleton , en

Benrad udaf sig selv" ''*'). Huse med Straatag vedbleve

trods alle Forbud at tindes rundt omkring i Kjøbstæ-

derne. Endog i Viborg, der dog skulde høre til de an-

seligste, var næsten hele Byen straatakt, da den brændte

1726. og noget lignende fortælles endnu meget senere om

Thisted, Mariager, Bogense og Rødby ^^). I Hjørring

vare mange Huse uden Skorstene 1702, og 1720 gjaldt

det samme i Mariager om ikke færre end 58 Huse. I.

denne Kjøbstad fandtes der 1680 i alt 123 ødelagte

eller ubeboede Huse og Bygninger, og den var 1687 som

en Følge af Ildebrande og anden Nød i den Grad nær

ved at gaa til Grunde, at en Ildløs, der tortærede 7

Beboelseshuse, gjaldt tor at have ødelagt den fjerde Part

af Byen-'). Lige op til Midten af 18. Aarhundrede

fandtes der kun 3 grundmurede Huse i Fredericia og i

Aarhus højst 4 til 6; vi høre, at i Horsens laa 1682

mange øde og ubebyggede Grunde hen, paa hvilke der

tidligere havde staaetHuse. Antallet af de grundmurede

Bygninger var igjennem hele Tidsrummet kun ringe og

Husene for det meste kun smaa; i Viborg havde man

endnu 1682 næppe formaaet at gjenopbygge noget af de

mange Huse, der vare ødelagte ved en stor Brand

1667^*). ^len endnu langt ringere var Tilstanden i det

under Svenskekrigen ødelagte Vejle. Denne By mæg-

tede ikke i lang Tid at bhve ordentlig bebygget eller

beboet. Tyve Aar efter hin Krig stode mange Huse

endnu øde i den, ligesom Kirken og Skolen vare for-

faldne 2^).

Kjøbstæderne paa Øerne havde ikke noget bedre

Udseende. Odense var utvivlsomt den betydeligste By

paa Fyen; men da det gik saa stærkt tilbage for den

gamle Adel i alle Retninger efter 1660. og Byen ophørte
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at være Samlingssted for den fynske Adel. forfaldt de

gamle Adelshuse. og man kunde lfi83 se ikke færre

end 23 Steder midt i Byen ligge ubebyggede ^^^). I Hel-

singør traf Vrigny ved sin Rejse op til denne By (1702)

vistnok anselige Huse; men han fremhæver tillige, at der

fandtes store tomme Pladser i deu. og han havde Ind-

tryk af. at den var i Tilbagegang. Det var da ogsaa

kun bedrøvelige Kjendsgjerninger. Magistraten havde at

meddele, naar den 1717 i en Indberetning til Stiftamt-

manden anførte, at der i Byen fandtes 226 forfaldne

Huse og øde Gaarde, 76 Gaarde og Huse vare vistnok

i nogenlunde Stand, men dog ubeboede, medens Tallet

af de beboede Gaarde, hvoriblandt 27 grundmurede,

i det hele var 399 ^''). Hvor dybt Værdien af Bygnin-

gerne i dette Tidsrum kunde synke i en mindre Kjøb-

stad. viser Skjelskør, hvor den samlede Taxationssum for

Borgernes Huse 1682 var 5175 Rdlr. Endnu op i 18. Aar-

hundrede fandtes der her kun et enkelt grundmuret Hus,

ligesom man paa den Tid hører, at Middelfart, bortset

fra Kirken, ikke havde nogen anden grundmuret Bygning

end Hospitalet^').

Flere af de Udtalelser om Bygningsforholdene, vi

have anført, tilhøre vistnok den tidligere Del af vort

Tidsrum og kunde for saa vidt siges kun at vise. hvor

svært det faldt Kjøbstæderne at arbejde sig i Vejret i

en Del Aar efter Svenskekrigens Ødelæggelser; men

ulykkeligvis træffer man ikke Vidnesbyrd fra Slutningen

af Perioden, der pege i en anden Retning. Det tør

siges med Hensyn til de allerfleste danske Byer ikke at

have været uden Grund, naar en Forfatter 1706 skrev:

Søg inden Dannemark og alle hendes Porte,

Gaa til hver By og Flæk i Øst og Vester Orte.

Se, om de ikke staa brøstfældig allermest,

Og hvor ét Hus er godt, bor øde Land dog næst!

Raadhuse færdig er at dumpe slet i Smalder-^).

Intet Under derfor, at Regeringen i sine Forord-

ninger med Beklagelse talte om øde Bygningspladser
24*
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i Byerne ^'^), og at den førte en frugtesløs Kamp for. at

Kjøbstæderne kunde blive bedre bebyggede, intet Under,

at der var saa megen kommunal Uorden. Fattigdommen

sløvede Sansen for Hygge og Kenlighed.

Netop over slette Kaar. Næringsløshed og Tilbage-

gang lyder der idelig Klager i hin Tid fra Kjøbstæ-

dernes „fattige Borgere", som de pleje at nævne sig, og

skjønt man efter Datidens vante Supplikstil ikke i og

for sig kan lægge stor Vægt paa de stærke Udtryk,

der tidt bruges, faa de Stadfæstelse ved de tørre Tal

i forskjellige statistiske Angivelser. Begynde vi med de

jydske Byer. møde vi den Udtalelse af Magistraten i

Horsens 1711, at Byen her var forarmet, og den oplyser

1720 i en Erklæring, at af de 214 Mænd, som endnu

havde Borgerskab, var Halvdelen fattig og en stor Del

,.betlede Brødet" ''<>). Efter at Tilstanden i Viborg 167«

havde været en saadan, at Magistraten omtalte Byen som

ganske forarmet, tyder det paa alt andet end Fremgang,

at 67 Familier i Tiden fra 1680 til 1690 tiyttede bort

fra den. at Folketallet 1709 var 400 Mennesker mindre end

1670, at 160 Boliger stode øde eller ledige, og at ikke færre

end 125 Familier i dette Aar modtoge Fattighjælp, saa

at Uddelingen deraf var steget til det dobbelte siden

1687. Da der er Sandsynlighed for, at Befolkningen i

Begyndelsen af 18. Aarhundrede i Viborg ikke har været

større end 1800 Mennesker, sige disse Tal sørgehg

meget ^^). Ved Vejle stemmer det godt med. hvad alle-

rede er fortalt om Byggeforholdene der, naar vi høre,

at medens der 1626 havde levet 258 Familier her, var

Tallet i Aaret 1700 sunket til 125^2) ]jet er ogsaa om
Tilbagegang i Kolding. Efterretningerne lyde, naar f. Ex.

Præsten Anchersen (senere Biskop i Bibe) 1689 skrev i

en Ansøgning, at den ringe Kolding Menighed daglig

lorsvækkedes, og at den præstelige Indkomst derover dag-

lig forringedes^^). Men rent galt saa det ud i en lille

Kjøbstad som Mariager. Her udtalte Borgerne 1682 i

Anledning af et Skattepaalæg, at næsten hver Mand var
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færdig at flytte , da de ikke havde andet at betale med
end „Klæderne af KrojDpen. Tagstenene af Husene og

anden Armod". Da det 28 Aar senere blev paalagt

denne By at udrede 360 Rdlr. i Skat, vakte det en saa-

dan Fortvivlelse hos Borgerne, at. som Byfogden skriver,

nogle af dennem er færdig at løbe her fra Byen; han

opgav ethvert Forsøg paa at paaligne Skatten. ^^) Om-
trent samtidig klagede 57 „Indvaanere af Grenaa", af hvilke

kun 3 eller 4 havde kunnet skrive deres Navn, over, at da de

vare saa fattige , at de ikke formaaede at tage Borger-

skab, havde Byfogden paalagt dem at gjøre en Hovdag

for sig^^), og det er betegnende for Formuestilstanden i

denne By, at det i Anledning af en 1720 paalagt Skat

paa Karosser og Chaiser blev indberettet herfra: „Dette

Slags bruges intet i Grenaa, thi de fleste rejse til Fods,

og de bedste, naar de vil op at age, bruge Bønder- og

Trævogne uden Skjul". I den samme Aand lød Beret-

ningen fra det nærliggende Ebeltoft, da det i Anledning

af den 1710 indførte Skat paa Parykker og Fontanger

herfra blev meldt, at Borgernes Koner langt fra gik med
saadanne prægtige Hovedtøjer som — Tjenestepigerne i

Kjøbenhavn.^*^)

Den saakaldte Krigsstyr eller Dagskat, der under den

store nordiske Krig var en saa trykkende Byrde . blev,

som tidligere er omtalt, beregnet at skulle udredes med
2 Procent af hver enkelt Mands og Enkes Formue, idet

ogsaa den Næring, den enkelte drev, blev vurderet som

svarende til en vis Formue. Det Udslag, som Skatte-

listerne da give, stemmer kun altfor godt med det Bil-

lede af smaa og tarvelige Kaar, vi fra alle Sider faa af

de fleste jydske Byer. F. Ex. ved Aaret 1717 findes føl-

gende samlede Summer for en Del enkelte Byer: Mari-

ager 429 Edl. 60 P, Randers 3944 Rdlr. 14 p, Viborg

4489 Rdlr. 8 p, Grenaa 513 Rdlr. 4 p, Ebeltoft 682 Rdlr,

Skanderborg 244 Rdlr. 48 p, Horsens 3687 Rdlr. 38 p,

Vejle 1012 Rdlr. 30 p, Fredericia 3707 Rdlr. 78 p, Kol-

ding 1751 Rdlr. 80 p, Ribe 3298 Rdlr. 32 /), Varde 900
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Rdlr. <Jf3 p, Ringkjøbing 899 Rdlr. 40 p, Lemvig 496

Rdlr. 16/3, Holstebro 914 Rdlr. 64 /3. "7) Under disse

Summer er tillige medregnet Skat paa Renterne af

Umyndiges Midler og de Gejstliges Krigsstyr. Lige-

som de her nævnte Talstørrelser frembyde den Inter-

esse, at de i det mindste give et omtrentligt Billede af

de forskjellige Byers Velstand i Sammenligning med
hverandre indbyrdes, saaledes er det klart, at Velstanden

i dem alle har været ringe. Multiplicerer man de oven-

staaeude Summer med 50, faar man den Størrelse ud.

hvortil Indbyggernes samlede Formue eller den Værdi,

deres Næring og Omsætning havde, beregnedes. Om man
nu end ogsaa tænker sig, hvad der sikkert har været

Tilfældet, at Taxationen blev holdt lavt, blive Sum-

merne dog forbavsende smaa, ved Viborg 224,4.50 Rdlr.

ved Randers 197.200 Rdlr., ved Horsens 184,350 Rdlr..

ved Ribe 164.900 Rdlr.. ved Fredericia 185.3.50 Rd!r..

ved Vejle 50,600 Rdlr., ved Grenaa 25.600 Rdlr., ved

Ebeltoft 34.100 Rdlr. osv. ^saturligvis ere da ogsaa de

Summer, der opføres for de enkelte skatteydende Borgere,

gjennemgaaende lave. Det er et Særsyn at se 2 Kjøbmænd,

som i Horsens drev Handel „i Fæliig", Henrik Lichten-

berg og Hans Christensen opførte med en samlet Skat

paa 500 Rdlr., hvad der altsaa viser, at deres Forret-

ning er bleven vurderet til 25000 Rdlr.. en elter den

Tids Forhold tenimehg stor Sum. Meget sjældent er

det ogsaa at træffe Skatteydere satte til mer end 100

Rdlr.. og det er klart, at det har været forholdsvis bedre

stillede Borgere, som have ydet over 30 Rdlr. om Aaret,

altsaa været taxerede til en Formue eller en Forretning

paa 1.500 Rdlr. Det maa hertil føjes, at. stadig et anse-

ligt Antal nævnes som ude af Stand til at betale nogen-

somhelst Skat.

Ikke hdet bedre end i de andre jydske Kjøbstæder

var Tilstanden, saavidt man kan se, i Aalborg og Aar-

hus. Det er allerede nævnt, at Aalborg udmærkede sig

ved at være den eneste jydske Kjøbstad. hvor man i dette
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Tidsrum træffer ikke saa faa Gavebreve og Fundatser i

veldædig Retning. Det kan kun opfattes som et Vidnes-

byrd om , at forholdsvis flere her end i de andre Byer

havde noget til overs. Sildehandelen var en ikke daarlig

Forretning, og den privilegerede Stilling, Byen indtog i

Forhold til de andre Kjøbstæder ved Limfjorden, maatte

være til Gavn for den. Selv om det 1673 hed om
den, at den var mærkeligen aftagen paa Middel og

Handel ^^), saa hører man ikke senere saa stærke Klager

fra den som fra de fleste Byer. og det er næppe en Til-

fældighed, at medens der ellers tales saa meget om for-

faldne og øde Huse i Kjøbstæderne, gjælder det ikke om
Aalborg. Man finder endog en temmelig lovprisende

Skildring af dens økonomiske Tilstand i et Haandskrift,

som er affattet, medens Biskop Thestrup virkede i Aal-

borg Stift, altsaa i Tiden imellem 1709 og 1735, og som

vi da have Ret til at tænke os i det mindste til Dels

passe paa Slutningen af vort Tidsrum. Det hedder

her: „Byen driver Handel paa alle Stæder i Østersøen,

Norge, England. Holland, Frankrig og Spanien; men som

Byen fornemmelig ved Sildehandelen, som den saa ri-

gelig er velsignet med af Limfjorden, er opkommen, saa

har den nu ogsaa med Korn og al anden stor Handel,

saavel uden- som indenlands (!), saasom denne By forsy-

ner de andre Byer ved Limfjorden, nemlig Nibe osv., og

desforuden andre Stæder i Landet." Der blev ifølge samme
Kilde ogsaa drevet Tobakspinderi i Aalborg. „Byens Sad-

ler, og Handsker" bleve meget søgte af Fremmede, og den

største Øxenhandel fra Vendsyssel gik over den^^). Sandsyn-

hgvis er denne Skildring holdt i noget vel rosenrøde Farver,

især hvad den udenrigske Handel angaar; men den kan

dog ikke helt forkastes, og det saa meget mindre, som

ogsaa enkelte statistiske Data. vi kunne fremføre, pege

paa, at Byen indtog en forholdsvis ret anselig Stilling

her i Landet. Krigsstyrlisterne fra den store nordiske

Krigs Tid vise , at uagtet der ganske vist ikke fandtes
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store Formuer i Byen*), maa den dog have kunnet

opvise adskillig? Here Borgere i ret gode Kaar end de

andre jydske Kjøbstæder. i det mindste med Undtagelse

af Aarhus, og det er heller ikke saa sjældent at tinde

tilføjet som Bemærkning ved den enkelte Kjøbmand, at

han var i „god Tilstand" eller „ret god Tilstand". 1 Sam-
menligning med de Summer, Krigsstyren ellers løb op

til ved Kjøbstæderne, udgjorde den ved Aalborg en be-

tydelig højere Sum. saaledes i Aaret 1717 13823 Rdlr..

og man kommer da herefter til en samlet Vurdering af

Formue og Kæring osv. i Byen paa 691.1.5<» Rdlr. Her-

med kan jævnføres, at daliegeringen 1691 fastsatte, efter

hvilken Skala den extraordinært paalagte Fortifikationskat

skulde udredes, bestemte den 30<M) Rdlr. som den Sum, der

skulde paalignes Aalborg, medens Randers blev sat til

1000 Rdlr., Horsens til 1030. Ribe til 1500, Viborg til

1000 og Fiedericia til 7.30 Rdlr. Ikke mindre passer

hermed, at ved de Tvangslaan, som Regeringen udskrev

i de nærmeste Aar før 1714, var det afgjort Aalborg,

der blandt alle Landets Kjøbstæder maatte yde mest^'').

Og nu Toldregnskaberne! De vise ved Aaret 1700 for Aal-

borgs Vedkommende en Indtægt af 9280 Rdlr. .57 /», for

Horsens 287 Rdlr. 90 /). for Ribe 3232 Rdlr., for Vejle

1171 Rdlr.. for Fredericia 716 Rdlr. 38 p. I Aaret 1720

løb Aalborgs Toldintrader op til 13287 Rdlr. 76 /».*') me-

dens de ved Randers kun udgjorde 863 Rdlr. 66 P, ved

Ribe 1267 Rdlr. 90 p (foruden Tolden af Øxne og Heste,

som var 2988 Rdlr. 18 p) . ved Kolding 2823 Rdlr.

51 '/g p (foruden Øxen- og Hestetolden, som naaede op til

•) Den største Post f. Ex., der findes paa Krigsstyrregnskabet

for Aalborg for 1717, er en Madam Grotman, som beregnes

til 1400 Rdlr., en anden Enke sættes til 4oO Rdlr., der næv-

nes flere Borgere med en Skatteansættelse af 400 Rdlr. og i

det hele ikke saa faa over 100 Rdlr. Til Sammenligning kan

mærkes, at Stiftamtmandens Krigsstyrportion var 197 Rdlr.

og Biskoppens 288. ikke en eneste anden Kjobstad har til-

nærmelsesvis en Række saa høje Skatteansættelser.
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31,633 B,dlr. 66 p). ved Horsens ikke mere end 826 Bdlr.

5 p . ved Vejle 63 Rdlr. 43 p. Naar Krigsstyren kan

bruges som en omtrentlig Maalestok for Formuen og

Tolden som Maalestok for Handelen til Søs, kan man af

Konsumtionsafgiften slutte sig nogenlunde til Forholdet

imellem Befolkningens Størrelse i de forskjellige Byer.

Den udgjorde i Aaret 1700 for Aalborss Vedkommende

8000 Rdlr. . derimod for Horsens 3481 Rdlr. 39 p. ved

Randers 3742 Bdlr. 94>, ved Bibe 2694 Rdlr. 36 V. P- ved

Viborg 3890 Rdlr. 40 p. Senere, i Aaret 1720 var

Konsumtionsindtægten ved Aalborg 8888 Rdlr. 72 P, ved

Horsens 4300 Rdlr. ved Randers 5410 Rdlr., ved Ribe 4200

Rdlr., ved Kolding 3622 Rdlr. 48 p. ved Vejle 1212 Rdlr.

Hvilken Maalestok vi end følge, ses det, at Aalborg

har raget betydelig op over de andre jydske Kjøbstæder,

Men endnu have vi ikke talt om Aarhus. Om den end

afgjort har staaet tilbage for Aalborg, har den dog paa flere

Maader dannet et Sidestykke til denne By. Saaledes hører

man ej heller ved den de evindelige Klager over Tilbage-

gang og Elendighed saa lidt som over øde Huse, for-

faldne Gaarde eller aftagende Befolkning, og det uagtet

der haves forholdsvis mange Meddelelser om Tilstandene

der. Medens Byen vistnok ved militær Exekution

maatte tvinges til at udrede sin Konsumtionsafgift 1699

og 1700. vidner det ret heldig om Borgernes Kaar. at

det kun var højst ubetydelige Restancer, som fremkom ved

Opkrævningen af Byskatterne der i Aarene 1710—1712.*^)

Det var netop Aar, i hvilke Byen blev rammet af Krigs-

skatter og for det ene Aars Vedkommende tillige af et

Tvangslaan. Man faar ej heller saa ringe et Indtryk af

Haandværket her. naar man ser, at der 1704 var 93

Haandværksmestre i Byen. som dannede Lav, deriblandt

ikke færre end 18 Handskemagere, samt 53 Mestre, som

ikke vare forenede i Lav. At der boede 402 Sømænd

i Byen, er ogsaa overraskende. Det er et temmelig be-

tydeligt Tal. '^^) Ligesom det Tab, Aarhus led ved den
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store nordiske Kripf. tyder paa. at dens Handelsforret-

ninger have havt et forholdsvis større Omfang, saaledes

kan dft til Samineniigniiig med de oven staaende An-

førsler af Skatteregnskaber osv. nævnes, at Byen 1691

blev sat til en Fortifikationsskat paa 20r»0 Rdlr.. at dens

Krigsstyr 1717 udgjorde 6917 Rdlr. 7S jK hvilket giver

en Taxation af den samlede Formue og Næring til 34.5,

800 Rdlr.. at der i Aaret 1700 indkom i Told her 3188

Rdlr. 15
/f
og i 1720 2576 Rdlr. 72 /3. medens Konsum-

tionsafgiften 1700 udgjorde 7294 Rdlr. 50 yJ. i 1720 8B0(i

Rdlr. En Gjennemlæsning i det enkelte af Krigsstyr-

posterne viser her som ved Aalborg, at Antallet af Fami-

lier i nogenlunde Velstand har været betydelig større

end i de andre jydske Kjøbstæder, og det endogsaa set

i Forhold til den Forskjel, man kan formode, der har

været paa Befolkningens Størrelse her og i de mindre Byer.

Ingen kan falde paa at kalde Aalborg og Aarhus blom-

strende Handelsstæder. Hvad vi høre nærmere om
dem, tyder paa tarvelige Kaar, og det var kun et

ringe Indtryk, vi ovenfor have faaet af deres Handels-

flaade; men der er dog ikke den Ynkehghed ved deres

Tilstand i materiel Henseende, som træder frem ved. hvad

der fortælles om de andre jydske Byer.

Paa Øerne, hvor vi endnu stadig se bort fra Kjøben-

havn. vare Odense og Helsingør de to anseligste Kjøb-

stæder, og det maatte være dem. man skulde stille op

ved Siden af Aalborg og Aarhus. Men de synes at have

staaet langt tilbage. I det mindste klages der i et Brev

fra Odense i Aaret 1700 ikke alene over de idelige Skatte-

pressurer. men ogsaa over ^særingens mærkelige Aftagelse

iblandt Folk. De Heste af de gamle velstaaende Borger-

famiher vare da ogsaa gaaede til Grunde her. Fremgan-

gen indtil Aar 1700 har aabenbart ikke været stor siden

1662 , da Byen ikke havde kunnet udrede sine Skatter,

eller siden 1678, da Haandværkerne klagede over. at de

ikke kunde faa Arbejde, fordi de Fornemme og alle an-

dre „intet videre lode forarbejde end. hvad de knap og nap

II
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kunde behøve." Det var i dette Tidsrum en ren Und-

tagelse at træffe en saa formuende Mand som en Kjøb-

niand, der ved sin Død 1692 efterlod sig et Bo til en

Værdi af 6294 Ildlr>5) Ved Ansættelsen til Fortifikations-

skatten paalignede Regeringen vistnok Byen 2200 E-dlr.

eller 200 Rdlr. mer end Aarhus og kuu 800 Rdlr. min-

dre end Aalborg; men ved Krigsstyransættelsen 1717 var

Odenses Part ikke mer end 4441 Rålv. 5 p, eller kun en

Tredjedel af Aalborgs, og Listen over de skatteydende

i Byen ved denne Lejlighed gjør et temmelig ringe Ind-

tryk. Borgerskabet har paa denne Tid utvivlsomt været

fattigt. Toldintraderne vare af paafaldende forskjeilig

Størrelse. De opføres i Aaret 1700 ikke til en højere

Sum end 719 Rdlr. 39 p, medens de 1720 dog naaede op

til 2198 Rdlr., 9 p. Konsumtionsafgiften var i Aaret 1700

5900 Rdlr., i 1720 endog 8733 Rdlr. 72 P, altsaa omtrent

ligesaa meget som i Aalborg og Aarhus; men fra denne

Afgift kan der sluttes langt mindre til Byernes Velstand

end til deres forholdsvise Størrelse.

For Helsingørs Vedkommende er Tilbagegangen vit-

terlig. I god Overensstemmelse med, at her fandtes

mange øde Huse 1686, blev det indberettet derfra, at Bor-

gernes Tal var taget af fra 800 til 300^6). Magistraten

erklærede det paa denne Tid for umuligt for Borgerska-

bet at udrede Byens nødvendige Udgifter. I den følgende

Tid vedblev Tilstanden at være daarlig undtagen for en

enkelt heldig Kjøbmand og det ringe Antal, som havde

Indtægter af Øresundstolden. Det maatte under saadanne

Forhold blive en skrækkelig Hjemsøgelse, der rammede
Byen, da den samme Pest, som 1711 rasede i Kjøben-

havn, bortrev over 1800 Mennesker af dens Befolkning,

med andre Ord en Tredjedel af denne. De økonomiske

Forhold vare for slette til, at det kunde ventes, at Ind-

Hytniug snart vilde give Vederlag for dette Tab. Magi-

straten talte derfor ogsaa 2 Aar derefter om de mange
Huse og Gaarde, som „nu for Tiden formedelst den efter
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Guds naadige Vilje udstandne pestilentialske Sygdom,

Næringsmangel nu paa fjerde Aar og andre Besværlig-

heder i disse bedrøvelige Tider ere komne til at staa til-

lukkede øde. og en Del blevne ganske ruinerede". Den
fremhævede denne fattige Byes meget „miserable og slette

Tilstand" og udtalte iblandt andet: „Byens Huse og

Gaarde ere nu i saa slet Pris og Værdi, som de aldrig

tilforn haver været, idet Huse og Vaaninger, som før er

bleven pantsat for lOO Slettedaler, sælges nu ved Auktion

for 12—1.5 Slettedaler" *^). Naturligvis viste det sig ogsaa

ved Skatteudskrivningen 1717. da Byen maatte udrede

4497 Rdlr. i Krigsstyr, at den kun havde faa og ube-

tydelige Kjøbmænd^'^j. Hvor ringe Tanker Regeringen

%1691 havde om dens Velstand, ser man af. at den kun

satte den til at yde lOOO Rdlr. i Fortifikationsskat.

Dens Toldintrader udgjorde iAarenel700, 1708 og ]72<i

henholdsvis 2232 Rdlr. 41 p. .3426 Rdlr. og 3548 Rdlr.

4 p., Konsumtionsafgiften 4000, 10. .500 og 10.361 Rdlr.

24 p. Den sidste Sums betydelige Størrelse hænger for-

modentlig sammen med den stærke militære Besætning

paa Kronborg og i Byen. '

Det vilde blive i høj Grad trættende i det enkelte

at gjennemgaa de forskjellige Udtalelser om de mindre

Kjøbstæders Fattigdom , der forekomme næsten allevegne

paa Øerne, hvor de økonomiske Forhold i hin Tid komme
paa Bane. Hvad enten det gjælder sjællandske Byer som

Kjøge og Næstved eller en fuiholdsvis anseligere fynsk By
som Nyborg, møder man idelig det samme Omkvæd i Magi-

straternes Indberetninger om ,,de mange fattige, ja Brød

manglende Mennesker, der findes", om at Familier op-

give Næring og Hytte bort. om at Byen er i ,.ringe

Tilstand" eller „slet Tilstand" o. a. 1. Rent galt blev

det ved de meget smaa Byer. Hvor betegnende til at

se Ynkeligheden i Maribo er det ikke, at Leonora Kri-

stine Ulfeldt i Aaret 1689. da hun boede paa Slottet

her, skrev i et Brev: „Sandelig, det er her saa knap

for Levnetsmidler. at det ikke er troligt. Udi næsten 8
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til 9 Ugers Tid blev her ikke slagtet et Nød; Høne eller

Æg ere ikke saa til Aars at faa her, saa her er et

magert Sted" ^^). Med Rette synes derfor en Godsejer

fra Omegnen Aaret 1694 at have betegnet denne Kjøbstads

Handel som meget slet*^). Men vil man gjøre det trø-

stesløse Studium at følge en saadan Smaakjøbstads

Jammerlighed helt ned igjennem det Tidsrum, hvorom

vi tale, da gjøres det vistnok bedst ved Bogense. Som
man ser Tilstandene at være her 1664, da Byen saa sig

nødt til at sælge en Del af sine Jorder for at afbetale

den Gjæld, den havde paadraget sig ved Svenskekrigen,

saaledes holdt de sig endnu 1700, da ifølge en davæ-

rende Byfogeds Indberetning dens Handel og Vandel

næsten var nedlagt, og den tredje Part af Byen ganske

øde og ubebygt. I 1711 talte den kun 122 Indbyggere,

som vare pligtige at udrede Krigsstyr, og iblandt dem
var der 15 Daglejere, 15 Enker („hvoraf nogle betle-')

og 5 Soldaterkvinder, „som betle" ^").

iSaturligvis viste det tarvelige, for ikke at sige fattige

Præg, de danske Kjøbstæder havde, sig ogsaa paa andre

Omraader end med Hensyn til Handel og Vindskibelighed.

Vi have tidligere, da vi omtalte Regeringens Omsorg

for Lægevæsenet i Datiden, berørt, hvor sjældent det

var, at egentlige Læger drev Praxis omkring i Kjøb-

stæderne^^). Folk havde i Almindelighed ikke Raad til

at betale en Læge. Men naar dette var en af Grundene

til, at de foretrak at søge Hjælp hos Bartskjærerne eller

Barbererne, saa er det værdt at lægge Mærke til, hvil-

ken Møje selv disse Mænd tidt havde med at tjene, hvad

de behøvede til at leve, og de gjorde dog ikke store

Fordringer i saa Henseende. Da Pesten 1711 rasede i

Kjøbenhavn. søgte Regeringen at faa Barbersvende til-

kaldte fra de forskjellige Kjøbstæder til Hjælp for den

saa haardt hjemsøgte Hovedstad. Men fra den ene By

efter den anden fik den trøstesløse Svar. Fra Randers

hed det, at der hverken fandtes Svende eller Drenge,

men kun to halvgamle Barberere bosiddende; Magistraten
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i Grenaa indberettede, at der i denne By kun fandtes

„en gammel fattig Mand . som er over sine 80 Aars

Alder, hvilken lidet formaar eller forstaar at hiaeli)e sig

selv end sige andre" ; i Mariager havde der i 8 Aar

hverken været Barbermester eller Svend, men Læge-

praxis var her drevet af en komplet Vagabond. Ni Aar

senere hører man, at der i Horsens var 2 Kirurger eller

Barberere. om hvilke Magistraten skrev, at de vare ^over-

flødige nok til denne liden Byes Betjening", ja endog

for dem var der utilstrækkelig Næring og Ophold, de

Forsøg, som andre Barberere havde gjort paa at ned-

sætte sig der, havde kun ført til, at de atter maatte

flytte bort. Magistraten i Kanders skrev paa samme

Tid til Regeringen, at ikke flere end tre Bajberere vilde

kunne finde Føden, i Ebeltoft kunde næppe én opholde

Livet, i ^Skanderborg, hvor der i mange Aar slet ikke

havde været nogen bosat Barber, var der for 3 Aar

siden kommet „en fattig Gesell ved Navn Herman Ber-

telsen" ; men han kunde slet ikke fortjene Brødet, „hvor-

for hau løber ud paa Landet at aarelade" -^^j.

Til Trods for det gjennemgaaende Billode af større

eller mindre Fattigdom i Kiøbstæderne vil der ganske

sikkert kunne findes Exempler paa Lyst til at sætte

Penge paa prægtige Klæder og Smykker'^'); men dette

peger langt mere paa det Hang til ødsle og urime-

lige Udgifter, der var en Side af Datidens honnette

Ambition, end paa virkelig Velstand. Folk i Alminde-

lighed fandt sig i mangfoldige Savn. som nu vilde fore-

komme os utaalelige. Det ligger nær for os at ynkes

over dem ved alt. hvad vi kunne tænke os om deres

Kaar. Men det er saare tvivlsomt, om Datidens Bybe-

folkning har følt sig mindre lykkelig, end den gjør det

i vore Dage. Folk i jævne Stillinger kunde dengang i

en for os utrolig Grad indskrænke sig. uden at det

kuede deres Humør, og om de end kjendte godt til

Kjævlerier. vare de fri for en Mangfoldighed af de

Bekymringer, som nu til Dags trykke Sindet, for poli-

tiske og sociale ikke mindre end religiøse Tvivl og
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Sorger. De gik rolig deres fast afstukne Bane og tog

Livet, som det var. Kom der nogen extraordinær Skatte-

byrde paa. saa førte de et Sprog i deres Klager, som
om de ikke havde Føden til den Dag iraorgen; men
havde de saa lettet deres Hjærte dermed, forstode de

at indrette sig. Store Samfundsreformer tænkte ingen

paa. Man havde vist nok med Fattigvæsen at gjøre.

søgte at knibe fra at betale Penge dertil, men hjalp ved

Siden deraf sine Fattige med Mad og en lille Skilling

imellem. For øvrigt var det. som om Lavsordningen,

der helt stemmede med den almindelige Opfattelses-

maade, udtømte alt med Hensyn til Arbejdets Ordning.

Spørgsmaalet om Kapital og Arbejde existerede ikke,

unægtelig blandt andet af den simple Grund, at Kapi-

talen ikke var til. Vi kunne holde os op over de latter-

lige Smaaforskjelle, som den honnette Ambition frem-

kaldte; men der var noget lykkeligt ved den Lighed,

som de simplere Sæder trods den skabte, ved at vor Tids

Forskjel paa rig og fattig dengang langt mindre fandtes

eller føltes. Hvad der kunde være af Mangler i Styrel-

sen eller særlig i Retsplejen, trykkede ikke stort, man
havde i saa Henseende havt det endnu værre i tidligere

Tider.

Men hvor gode Sider end denne jævne, resignerede

Maade at tage Livet paa kunde have. ja, hvor elskvær-

dig den end var, saa havde den almindelige Fattigdom

og trykkede Tilstand som naturhg Følge, at Folk levede

indenfor en utrolig snæver Kreds af Forestillinger og

Interesser. Holberg overdriver næppe, naar han skildrer

denne Kjøbstadbornerthed og Fordomsfuldhed i Jule-

stuen. Selv den smaalige Karakter. Omsætningsfor-

holdene og Vindskibehgheden havde, virkede i den Ret-

ning. Hvor Handelen v^r indskrænket til ludlandet,

Norge og Østersøhavnene, kunde der ikke være Tale

om. at den skulde skabe et Samkvem med Udlandet,

som kunde bringe nye Synsmaader frem eller udvide

Blikket. De aandelige Interesser overlode Byens Borgere
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til deres Præst , Rektor og Konrektor, — for saavidt

disse havde nogen Sans derfor. Vi have set. hvorledes

det stod til med Skolevæsenet, at der ikke derfra kunde

komme aandelige Impulser eller nogen Kundskabsstrøm.

der kunde give et friere Syn eller endog mere end i

den tarveligste Grad være til Gavn i den vanlige bor-

gerlige Gjerning. (Jm selv at gjøre Anstrængelser for

at faa bedre Skoler i Gang havde Folk i Almindelighed

ingen Tanke; enhver extraordinær Udgift gøs de tilbage

for. Det hørte til de rene Undtagelser, at Mænd som

Mulerne i Odense vilde bruge Midler dertil. Hvad
der ellers i Kjøbstæderne blev skjænket af private Mænd
eller Kvinder paa Skolevæsenets Umraade. var mest kun

Hjælp til fattige Skoledisciple, altsaa Gaver af rent hu-

man Natur. Anden Interesse for Latinskolen, der med
alle sine Brøst dog var den bedste Slags Skoler , som

dengang kjendtes, maa man ikke vente at finde. Det

var, som tidligere omtalt, overvejende Fattigfolks Børn,

der gik i dem. Et lidet heldigt Vexelforhold fandt Sted.

Paa den ene Side skræmmede Skolernes fattige Udsty-

relse de velhavende Borgere fra at sætte deres Børn i

dem, paa den anden Side trykkede dette uheldige For-

hold Skolerne end mere ned. En saadan Tingenes

Tilstand var kun lidet til Gavn for Oplysningens

Fremme. Det passer godt til Skolevæsenets lave Stand-

punkt, at der endnu 1679 ikke fandtes Bogtrykkerier

i Danmark udenfor Kjøbenhavn. og vel begyndte de

senere i dette Tidsrum at dukke op hist og her i de

større Kjøbstæder tilligemed en enkelt Boglade; men
Bogtrykkere og Boghandlere førte kun en ynkelig Til-

værelse. I Aarhus og Viborg Stifter fandtes der i de

første Aar af det 18. Aarhundrede intet Bogtrykkeri, i

Odense blev der stiftet en Boghandel 1680-, men den

holdt sig kun balvandet Aar. Hvad der blev drevet af

Bogsalg omkring i Provinserne , var i Hænderne paa

omrejsende Bogførere, og disse havde sikkert kun liden

Afsætning paa andet end Viser, „trykte i dette Aar",

I
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eller andet lignende. Datidens Boer vise. at det var et

Minimum af Bøger, som selv velstaaende Kjøbstadborgere

ejede, saa godt som ingen med Undtagelse af Biblen, en

Postil og nogle Bønnebøger^*).

Den aandelige Næring. Folk havde, var udenfor

den, de kunde faa ved Gudstjenesten, deres nye Testa-

mente eller Postil, saa godt som indskrænket til. hvad

de kunde høre af nyt fra Kjøbenhavn eller Udlandet.

Men da de ikke selv havde Aviser og kun undtagel-

sesvis fik saadanne tilsendte andensteds fra, hjalp

de sig i Kjøbstæderne saa vel som paa Landet med
mundtlige eller skrevne Efterretninger om de vigtigste

Nyheder. Paa dette Grundlag drøftede Borgermanden

i en Jydsk eller fynsk Kjøbstad ved sit Krus 01,

hvad der foregik under Ludvig XlV's Krige og i

Kampen med Karl XII eller, hvad der fortaltes om
Hoffet og Styrelsen i Kjøbenhavn. Snakken om Stats-

sager har lydt ens , hvad enten det var i Aalborg,

Odense, Skjelskør eller Maribo den trivedes. Den var

for overfladisk til, at den skulde kunne hæve Folk op

over Filisteriets vante Lavmaal*). I det mindste paa

*) For saavidt en og anden maaske vil korse sig over det stille-

staaende Liv og den snævre Synskreds, som vore Kjøbstæder

i hin Tid og — kunne vi tilføje — ogsaa længe derefter bare

Præget af, kan det være værdt at erindre, i hvilken Grad ikke

blot Filisteriet og Smaaligheden dengang herskede i mindre

tyske Byer, men ogsaa hvilke Vidnesbyrd i samme Retning

man har om de aandelige Tilstande i franske Provinsstæder.

Embedsmænd af de høje Kollegier i Paris, der i 1753 og 1754

vare blevne forviste til Bourges, have givet følgende Skildring

af Livet der: „En By, hvor man ikke kan finde et Menneske,

med hvem man kan tale efter Behag om noget somhelst,

hvori der er Mening eller sund Sans, Adelsmænd, af hvilke

de tre Fjerdedele ere ved at dø af Sult, men som ere for-

gabede i deres egen høje Byrd, som søge at holde Mænd af

Embedsklassen og store Pengemænd tre Skridt fra Livet og

finde det forargeligt, at en Skatteopkrævers Datter, der er

bleven gift med et Medlem af Parlamentet i Paris, tør tillade

sig at have Aand og fin Verdenstone; Borgere, hvis Uviden-

Daiimark-Norge 1660—1720. II. 25
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sine Steder synes Folks Kjendskab til Pen og Bog at

have været forbavsende ringe. Man ser saaledes. at

af 57 Indbyggere i Grenaa, der 1709 indgav Klage til

Stiftamtmanden over Byfogden. kunde kun tre til tire

skrive deres eget Navn. og det er. for at tage en anse-

ligere Kjøbstad, et beklageligt Vidnesbyrd om Tilbage-

gang i Ribe, at Borgernes Dygtighed i at skrive var

kjendelig bleven ringere i Slutningen af 17. Aarhundrede,

end den havde været 50 Aar tidligere •^^).

Naar man i det bele maa sige. at Enevældens Sty-

relse ved det smaalige Reguleringssystem, den gjennem-

førte, og ved fuldstændig at kvæle al Selvstyrelse. —
for slet ikke at tale om det politiske Liv — kun var

lidet i Stand til at vække Folket, og naar der var

den alvorhge Skyggeside ved den, at den paa visse

Maader vænnede Folk af med at tænke, saa kunde det

ikke være andet, end at tillige alt det trykkende og

smaalige, som laa i Datidens Kjøbstadsvæsen med det ringe

materielle Liv og de lattige Kaar, end mere sløvede

Øjet, svækkede Friskheden og lammede Foretagelses-

aanden.

Hvor Krybben er tom, slaas Hestene, det har man
Lejlighed til at sande ved Kjøbstæderne. Det evindelige

Kjævleri, der fandtes imellem nærliggende Kjøbstæ-

der som Aalborg og JNibe eller andre Limfjordsstæder,

den stadige Klage, man møder over Indgreb i Kjøb-

stadsrettighederne*), særlig over ulovhg Handel paa

hed overgaar enhver Beskrivelse og gjør den Dødssøvn for-

klarlig, som Aandslivét hos de fleste af Indbyggerne er ned-

svinket i"' o. s. v. (Citeret af Taine i Origines de la

France contemp oraine I, 61).

*) Som et Vidnesbyrd om Kjøbstadborgeres Hensynsløshed i at

ville holde andre borte fra deres eget Omraade, kan f. Ex.

anføres et Brev af 27 April 1700 fra Stiftamtmanden i Viborg,

Frederik Krag, til Konrad Reventlow, hvori han klager over,

at der „sidst forleden Åar var udøvet stor Insolentie af en

Del af Borgerskabet i Aars, idet de med Gevalt ved deres
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Landet, den krampagtige Vaagen over, at der ikke

andensteds indskibedes eller udskibedes, hvad man mente,

skulde forhandles hos en selv. de Stridigheder, som

jævnlig førtes imellem Lavene eller de Handlende, for

ikke at tale om Lavenes Kampe med Fuskerne, i hvilken

Grad vidner det ikke alt sammen om en Trættekjærhed,

skabt af de uheldige økonomiske Forhold? De Vanske-

ligheder, Folk havde ved selv at slaa sig igjennem,

æggede dem til at spejde rundt til alle Sider for at op-

dage, om ikke andre havde en Fortjeneste, som burde

komme dem selv til Gode. Fattigdommen gjorde baade

skarpsynet og stridslysten.

En af de Pligter, som vare indskærpede Stiftamt-

mændene, var at hjælpe til Enighed imellem Magistra-

ternes Medlemmer indbyrdes saavel som imellem Magi-

strat og Borgerskab i de enkelte Byer. Der var god

Grund til slige Instruxer, thi ogsaa i disse Forhold

skabte Tidernes Vanskelighed Splid og Trætte. Kunde
det end maaske have noget tillokkende for Magistraten

at være den ledende Autoritet i sin By, og nød den end

foruden visse bestemte Indtægter ogsaa forskjellige Let-

telser for kommunale Byrder, saa var der dog nok. som

gjorde den Livet surt. Over sig havde den en Regering,

som vistnok gjerne vilde virke for Byernes Opkomst,

men ikke havde stort andet at byde end nogle lidet

betydende Privilegier og for øvrigt greb ind i al Handel

og Vandel med sine Regulativer og Forordninger, sam-

tidig med at den saa sig nødt til at ramme Borgerne med
tunge Skattepaabud. Paa den anden Side stod Borg-

mester og Raadmænd overfor en forarmet Befolkning, der

blot søgte at gaa uden om de kongelige Forskrifter, saa

snart disse vare den ubekvemme, og som fremfor alt

Marked voldeligen haver overfalden en Del Viborg-, Horsens-

og Kandersborgere og Haandværksfolk med Hug og Slag

samt deres Godses Spolering, hvilket Marked de ubehindret

paa 15 Aars Tid haver søgt" (Breve til Konrad Reventlow).

25*
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følte Skattebyrderne som en Lidelse. Medens Regerin-

gen goflt kunde falde paa at gjøre Magistraten ansvarlig

for. at Skatterne kom ind, og ikke blot true den med.

at den skulde „staa til Rette for Skaden", hvis den var

forsømmelig med Indkrævningen, men endog ligefrem

lade den belægge med militær Exekution-^"). indtil den

skaffede Skatterne ind. klagede de skatteydende Borgere

i stærke Udtryk over, at det gik ubillig til med Paabg-

i^ingen -af Krigsskatter, Indkvartering o. s. v. Magi-

straten døjede tidt og mange Gange med at faa Bor-

gerne til at opfylde de Pligter, som det kommunale Liv

gjorde nødvendige. Befolkningen fandt paa sin Side, at

Magistraten handlede ilde med deres Byes Pengevæsen.

Kiv og Strid blev Følgen af sligt. 1 Mariager laa

Borgmester og Borgerskab i Souverænetetens første

Tid saaledes i Haarene paa hinanden, at der gjentagne

Gange maatte sendes kongelige Kommissioner til Byen

for at faa bragt Fred til Veje 5'). Der var i Viborg

1670 i den Grad ganske lignende Kjævl, at Sagen blev

bragt for Statskollegiet ^^). og i Odense fremkaldte 1677

Fordelingen af Indkvarteringsskatten Uenighed imellem

de Gejsthge og Magistraten^^). En Del Aar senere

(1702) maatte Regeringen nedsætte en Kommission for

at afgjøre Strid i Aarhus imellem Borgmester og Raad

paa den ene Side og Borgerskabet paa den anden''").

Omtrent paa denne Tid (1699) blev der udnævnt Kom-
missærer for at dømme i Klagemaal. som Borgerskabet

i Nyborg havde imod sin tidligere Præsident Rasch'''),

og idet Fyens Stiftamtmand i de samme Aar klagede

til Regeringen over Tilstanden i de fynske Kjøbstæder

i Almindelighed, fremhævede han Nødvendigheden af.

at der igjen blev indført „Enighed og Kjærlished imel-

lem Øvrighed og Indbyggere" ^^). Men det lykkedes i det

mindste ikke i Odense, her, hvor der nogle Aar senere

(1716) i Borgernes Navn blev indgivet en anonym Klage til

Regeringen over hele Byens Øvrighed ^^). Det er under

slige Forhold intet Under, at der var Byer. hvor Magistraten

I
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bad Regeringen befri sig for en Stilling, som kun havde

faa Indtægter, men voldte Besværligheder og Ubehage-

ligheder i Mængde^*). I en fortrykt lille Kjøbstad som

Stege var det i Begyndelsen af 18. Aarhundrede ikke

muligt at finde nogen iblandt Byens Borgere, som vilde

være Raadmand. Der var Steder, hvor det endog gjaldt

mere for at være en Udgift end en Indtægt at sidde i

Magistraten^^). Men for dygtige Magistratsmedlemmer

var det dog vistnok det haardeste, at Veklager over

Byernes Forfald maatte være det stadige Omkvæd paa

deres Indberetninger til Stiftamtmand og Regering^ og at

det var dem umuligt at give nogen brugelig Anvisning

til, hvad der kunde bringe Opsving i Byerne ^^).

Det var under disse Forhold alt andet end glæde-

ligt for Mænd i de øverste Embedskredse at forhandle

om Kjøbstadsforholdene. Disse trykkede Regeringen om-

trent ligesaa haardt som Tilstandene blandt Godsejere

og Bønder. Efter at den 1672 i et Reskript havde talt

om Kjøbstædernes daglige Aftagelse , og Statskollegiet

omtrent paa samme Tid var kommet til det sørgelige

Resultat, at de fleste Kjøbstæder „formedelst Uformuen-

hed" ej selv vare i Stand til at kjøbe „de Varer, som

i Landet falde"*, lød det 1685 om muligt endnu stærkere

i en Betænkning af Rentekammeret, at det ingenlunde

havde hjulpet Kjøbstæderne, at de havde faaet Skatte-

lettelse, thi Krig og Næringsløshed havde i den Grad for-

armet „Borgerskabet og Almuen", at de ikke havde havt

Forraad til at hjælpe sig selv under den sidst indtraadte

Misvæxt, det var tvivlsomt, „hvilke vare armseligere,

ent^n Kjøbstadsmanden, som søgte ud paa Landet, eller

Bonden, som søgte ind i Kjøbstæderne" ^^). Nødvendig-

heden af Skattenedsættelser fremhævedes da ogsaa jævnlig

ved de Forhandlinger om de økonomiske Tilstande, som
fandt Sted i det sidste Tiaar af det syttende Aarhundrede.

Særlig førte Generalprokurøren Niels Benzon, der ved

sine Inspektionsrejser kjendte Kjøbstadsforholdene nøje,

flere Gange Ordet derfor. En Kommission saa 1692 saa
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mørkt paa Tilstandene, at den endog mente, at det var

bydende nødvendigt at afskaffe en Skat, der for samt-

lige danske Kjøbstæders Vedkommende kun løb op til

6000 Rdlr. ^*). Hvor sørgelig en offentlig Tilstaaelse

var det ikke, naar Kristian Y efter alt. hvad han havde

stræbt at faa i Gang til Opsving af de borgerlige Idrætter,

1694 maatte udtale, at han havde erfaret, „at Kjøbstæ-

derne i Danmark formedelst disse besværlige og vanske-

lige Tiders Tilstand baade udi Handel og Næring saavel

som Huse og Bygninger mærkeligen skal aftage og for-

mindskes"^^). Uenne Udtalelse var Indledningen til. at

den 1682 paabudte Grundskat blev ophævet; men naar

Kongen haabede. at Kjøbstæderne kunde opnaa Itedre

Kaar ved slig „allernaadigste Sublevation og Forlindring",

var det en Skuffelse. En af de højeste Oflicerer. Her-

tugen af Wlirtemberg. kom 17(Jl ved at rejse igjennem

Landet til det sørgelige Hesultat. som han meldte Fre-

derik IV. at ..Byerne tog skrækkelig af""®). Et Par

Aar senere holdt denne Konge det for nødvendigt at

paalægge Kommercekollegiet at skafte nøje Kundskab

om Byernes Tilstand, for at man deraf kunde høre, hvad

der var Aarsagen til deres Tilbagegang'^), og ved en

Forordning 1707 maatte han gjøre vitterligt, at han

havde bragt i Erfaring, at Folk frygtede for at nedsætte

sig i Kjøbstæderne '^). Enhver kan sige sig selv, at han

ikke kom til at se lysere paa Forholdene, efterhaan-

den som den store nordiske Krig ved sit Skattetryk ud-

sugede dem og voldte dem Tab af de Skibe, som Fjen-

dens Kapere opbragte. Frederik IV fik paa en højst

ubehagelig Maade at føle Virkningerne af deres riyge

Hjælpekilder, da han ved Forberedelserne 1716 til Toget

imod Skaane haardt trængte til Transportmidler, og

Vanskeligheden ved at faa Fartøjer fra Kjøbstæderne

stærkt virkede til den Forsinkelse, som tik saa stor Ind-

flydelse paa, at Czar Peter opgav at ville medvirke ved

Toget "3).
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De fleste af de Træk, vi her have dvælet ved, gjen-

findes ved Kjøbstæderne i Siesvig og Holsten. Naar

Tilstanden ude paa Landet der nede paa mange Maader

havde alvorlige Skyggesider, naar der ogsaa der var

almindelig Fattigdom iblandt Bønderne, maatte det ind-

virke uheldig paa Kjøbstædernes Omsætning, og de stode

med Hensyn til Vindskibelighed næppe stort over Pro-

vinsbyerne i Danmark. Den Gavn, de kunde have havt

af, at der iblandt Ridderskabet fandtes rige Mænd, som

ved Kjøb og Salg kunde sætte en Del Penge i Omløb,

svækkedes betydelig ved de store Privilegier, denne

Stand havde. idet-Toldfrihed hørte til disse, og den der-

for vistnok forholdsvis kun lidet brugte Kjøbstadborgerne

som Kjøbmænd. Naar man ser, at Sønderborg ved

den store nordiske Krig led et Tab paa Skibe og Lad-

ninger, der løb op til over 56.00^ Rdlr., kan det tyde

paa, at denne By har drevet en ret livlig Skibsfart, i det

mindste betydeligere end de fleste Kjøbstæder i Konge-

riget; men det kan ikke være en Tilfældighed, at det

var lutter mindre Fartøjer, den mistede, og det samme
gjaldt ogsaa om de andre Kjøbstæder her nede , hvis

Skibe bleve opbragte af Kapere. Kun ved Flensborg

nævnes et Par Skibe paa 100 Læster"*), Hvad der

ellers lejhghedsvis fortælles om Byerne, er enten Klager

eller andre Vidnesbyrd om smaa Kaar. Snart nævnes

enkelte Byer som forarmede. Saaledes Krempe i Hol-

sten, der jævnlig omtales som værende i en meget ynke-

lig Forfatning ; Gliickstadt, som man efter de Privilegier,

der vare givne den, skulde antage, maatte have en ret

anselig Handel, kaldes i et Brev 1691 en næringsløs

By ^^), det blev under en Forhandling i en af Kommis-
sionerne „udi Raadstuen for Kjøbenhavns Slot" i Aaret

1701 ytret, at Handelen i denne By aldeles var i Ham-
burgernes Hænder ^^), og det taler ikke til Gunst for

den, at nogle Aar senere Kommunalsvineriet i den

skildres som overgaaende enhver Beskrivelse ''). Ogsaa



392 Femtende Kapitel.

Altona havde faaet store Privilegier; men det gik dog

langsomt med dens Udvikling; den raaatte i de første

22 Aar efter 1664 undvære Raadhus. og det var ikke

førend 1684 og 1686, at den begyndte at faa brolagte

Gader ''^). Oldeslohe skildres i en Forordning fra 1706

om Politi- og Rettergangsforholdene ber som værende

i en slet Tilstand "^). Haand i Haand med slige Vid-

nesbyrd om Forboldene i enkelte Byer komme saadanne

Træk. som at der i Anledning af daarlig Høst 1684 maatte

gives Byerne dernede Afslag paa Skatterne, og at det

blev nødvendigt at lade dette vare i flere Aar. For

Byerne ligesom for Landet blev den gjældende Skattebasis

gjort lavere, idet Tallet paa de skattepligtige Plove formind-

skedes®"). Nogle Aar senere lød Klagen indtrængende

fra Haderslev og Flensborg i Slesvig samt fra Itzeho.

Rendsborg, Krempe og Wilster i Holsten. De erklærede,

at det var dem umuligt at udrede de dem paahvilende

Skatter og Kontributioner . og vedkommende Embeds-

mand afgav samtidig den Indberetning, at der paa Grund
af disse Byers slette Tilstand ikke vilde kunne opnaas

noget ved at gjøre Exekution hos dem for Skatterne ®').

Selve Overrentemesteren Brandt fremhævede Aaret der-

efter, at baade Flensborg, Haderslev og Sønderborg

vare i „slet Tilstand", og han udtalte, at samtlige Kjøb-

stædcr i den kongelige Del af Holsten havde saa daar-

lige Kaar, at de trods den Formindskelse af Plovenes

Tal, der havde fundet Sted, umulig kunde udrede de

fastsatte Skatter, Krempe betalte slet intet*). Maar nu

*) Jahrbiicber anf. St. S. 323. Som et Fingerpeg med Hen-

syn til de relative Befolkningsforhold og Velstanden ved

Byerne i Slesvig og den kongelige Del al Holsten skal jeg

anføre følgende Liste over Kop-, Karosse- og Hesteskat 1717:

Haderslev 1629 Rdir. 40 p
Sønderborg 1560 — 16 —
Flensborg 5877 — 32 —
Bredstedt 963 — 8 —
Slesvig 5559 — 3 —
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hertil føjes, at der ved forskjellige Lejligheder i vort

Tidsrum forekommer en Mængde Exenipler paa den

samme indre Splid mellem Magistrater og Borgere, der

ved Kjøbstæderne i Kongeriget vare en naturlig Virk-

ning af de ringe Tilstande, tør det vistnok antages, at

det i det hele har set ud i de slesvigske og holstenske

Kjøbstæder som i de sjællandske, fynske og jydske.

Eckernførde 889 Rdlr. „ ji

Husum 3185 — „ —
Tønningen 1596 — 32 —
Frederikstad 2035 — 72 —

Ved Aabenraa og Tønder ere Summerne angivne sammen
med, hvad der er udredet af de tilstødende Amter, henholds-

vis 1432 Rdlr. 32 fl og 4131 Rdlr. 20 p. I Holsten nævnes:

Rendsburg 1673 Rdlr. „ p
Segeberg 136 —

.,
—

Oldeslohe 481 — 14 —
Liitjenburg 69 — 16 —
Heiligenhafen 220 — 26 —
Gliickstadt 2500 — 24 —
Itzeho 1359 — 44 —
Krempe 489 — „ —
AVilster 807 — 7 —

Altona opføres ikke paa denne Liste. (Pakke Cameralia).

Bestemte Oplysninger om Befolkningens Størrelse ser jeg

mig ikke i Stand til at give med det forhaanden værende

Materiale. Ligesaa lidt har jeg i det foregaaende turdet

sige noget om Indbyggertallet i Kjøbstæderne i Kongeriget,

alene med Undtagelse af et Par enkelte Byer, hvor jeg har

fulgt Angivelser andensteds fra. Det Materiale, man for Tiden

har at bygge paa ved sligt, er Mandtalslisterne i Anledning

af Krigsstyr og Kopskatter, samt en enkeltvis forekommende
Liste over fødte, saaledes en for Aaret 1721 (jvfr. om denne

Liste Attende Kapitel Note 23), hvorefter der i dette Aar
f. Ex. var født i Aalborg 140, i Viborg 65, i Nibe 49 og i

Hjørring 37 ; men det er for skrøbeligt et Grundlag til, at der

kan bygges andet derpaa end temmelig løse Antagelser.
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Kjøbenhavns økonomiske Stilling.

JJet er paa visse Maader et langt glædeligere Syn,

der møder os ved Kjøbenhavn. Skulde man slutte fra

Væxten af dens Indbyggertal, maatte man endog sige,

at den gik frem efter en forbavsende Maalestok. Medens

den paa Svenskekrigens Tid 1657—1660 ikke kan gjælde

for at have havt fiere end omtrent 30,000 Indbyggere,

synes den i Tiden fra 1670 — 1680 at været naaet op

over 40.000 og i det følgende Tiaar endog til 60.000

Mennesker. Med andre Ord. Indbyggertallet er blevet

fordoblet i Løbet af 20 Aar. en Tilvæxt, om hvilken

der med Føje er blevet sagt, at man maa gaa til vor

Tid og til den nye Verden for at se noget lignende.

I Aaret 1711. førend dette Aars Pest brød løs. kan

Byen regnes for at have havt omtrent 66,000 Indbyggere.

Saa kom Sygdommen med sine Rædsler, der vare saa

forfærdelige, at Kjøbenhavn ligesom Helsingør tabte en

Tredjedel af sine Indbyggere. Men dette Tab blev hurtig

forvundet. Naar Befolkningen i 1727 havde hævet sig til at

have omtrent 76,000 Mennesker, med andre Ord i 15 Aar

havt en Forøgelse af omtrent tre Fjerdedele, skyldtes

dette for en stor Del allerede Tiden fra 1712 til 1720 »).

En saadan Udvikling, der danner en saa slaaende
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Modsætning til Kjøbstædernes Forhold, tyder afgjort

paa Fremskridt. For største Delen var Befolkningens

Tilvæxt en Følge af Forandringen i Statsforfatningen.

Allerede det havde Indflydelse paa at hæveKjøbenhavn,

at den ganske anderledes end tidligere blev Residensstad.

Naar Enevoldskongerne færdedes paa Rejser omkring i

Landet, f. Ex. for at mønstre Tropper, vare deres Fra-

værelser fra Kjøbenhavn kun kortvarige i Sammenligning

med Kongernes i tidligere Tider, da de en stor Del af

Aaret residerede paa Kongsgaarde og Slotte i de for-

skjellige Landskaber. Jo mere Kongerne gjorde sig til

Midtpunkt for det hele Statsliv, jo stærkere allerede af

den Grund den Tiltrækning maatte blive, som deres

Opholdssted udøvede paa de mange, som søgte Kongen
og Hoffet for at opnaa, hvad de ønskede, og for at

bryde sig en Løbebane o. s. v. , i desto højere Grad
maatte det synes ønskeligt at have mere eller mindre fast

Bo i Kjøbenhavn. Det var altsaa meget naturligt, at f. Ex.

Adelsmænd langt stærkere end tidligere søgte til denne

Stad , for saavidt de ikke vrantent trak sig tilbage til

deres Herregaarde. Hvorledes maatte ikke fremdeles

baade den større Hofholdning, som nu indførtes, og

den langt mere udviklede Centralstyrelse fremkalde en

Forøgelse af det Personale, som hørte dertil? Desuden
blev Flaaden, som havde sit Leje i Kjøbenhavn. gjort

større, og Garnisonen betydelig forstærket; adskillige

af de hvervede Soldater vare oven i Kjøbet gifte, og

Hustruer og Børn talte altsaa med ved Befolkningens

Tilvæxt. Heraf var det da igjen en Følge, at der blev

forøget Arbejde og større Afsætning for en Mængde
næringsdrivende Borgere. Ogsaa disses Tal steg som en

Følge deraf.

Hvor nødvendige Soldater og Orlogsmatroser end

ere for en Stat, og hvor vigtig Embedsmændenes Gjer-

ning end er til at skabe Orden og Tryghed og til

at udvikle saadanne Institutioner, som behøves, for at

det borgerlige Arbejde kan gaa sin Gang, saa ligger det
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i Sagen selv. at deres Virksomhed ikke i og for sig kan

kaldes produktiv, og Udvidelsen af Hofpersonalets Tal

efter den da herskende Royalismes Krav kan ikke siges

at have været en Fordel. Idet den stigende Centra-

lisation havde til Følge, at Institutioner og Emhedsmænd,
som ellers vilde tindes andre Steder i Riget, samledes i

Kjøbenhavn, var det i Virkeligheden kun en Flytning,

den fremkaldte, og det samme maatte blive Virkningen

af det nylig nævnte Træk. at Enevælden og dens Hof-

holdning bragte Adelsmændene til efter en langt større

Maalestok end tidligere at søge til Kjøbenhavn. Medens
Odense og Viborg, der forhen havde været Midtpunkter

for Provinsadelen, nu tabte al Betydning i saa Henseende,

afløste Kjøbenhavn dem som Samlingssted for hele Lan-

dets fornemste Klasse. Med andre Ord. hvad Kjøl)en-

havn i disse forskjellige Henseender vandt, tabtes anden-

steds, og dens Væxt medførte altsaa fra den Side set ikke

nogen Forøgelse af Landets Kraft og Hjælpekilder. Det

samme blev Tilfældet, for saavidt en saadan Koncen-

tration ogsaa førte til. at Handlende og Industridrivende

foretrak at flytte til Kjøbenhavn i Stedet for at ned-

sætte sig i en eller anden Kjøbstad. Der er for kort

Tid siden af en Forfatter blevet gjort opmærksom paa,

at efter Enevældens Indførelse ophørte (guldsmedene i

Provinserne at spille nogen somhelst Rolle, fordi alt

vedrørende denne Idræt samledes i Kjøbenhavn'). Man
vilde sikkert ogsaa paa andre Omraader kunne paavise

noget lignende.

Skulde Kjøbenhavn ved forøget Blomstring opveje

Tilbagegangen i Kjøbstæderne. maatte det ske ved en
stærk Forøgelse af Industri og Handel. Der kan ingen

Tvivl være om. at den kjøbenhavuske Borgerstand ved
Svenskekrigen havde vundet overordentlig i Følelse af

egen Kraft. Det var den, der i Forening med Kongen
havde Æren af at have frelst Land og Rige. og det

vidste den godt selv. I en Skrivelse, som det kjøben-

havnske Borgerskab 18 Juli 1660 sendte Kongen om
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den rette Opfattelse af de Privilegier, der vare lovede

det. fremhævede det med Styrke, hvilke Pengeofre det

havde bragt under Belejringen, og hvor meget det havde

døjet, „saa at næst Guds Hjælp ved denne Byes Er-

holdelse Danmarks - og Norges Riger samt tilliggende

Lande (saa vidt ej tilforn vare bortgivne) er bleven kon-

serveret, og alle dets Indvaanere. Adel og Uadel, ej ere

blevne deres Fjenders Slaver og Trælle . den danske

Nation til evig Beskjæmmelse" ^). De store materielle

Tab, Borgerne havde lidt ved Krigen , opvejedes langt

ved den forøgede moralske Kraft, og skjønt det maaske

har været en Skuffelse for adskillige iblandt dem. at det

blev Kongen, der politisk taget ene fik Gavn af Adelens

Nederlag paa Rigsdagen 1660. opvejedes det ikke blot

ved Glæden over at se denne Stand besejret, men ogsaa

ved de Privilegier, som Kjøbenhavn fik, og hvortil Kon-
gen end yderligere havde føjet en anselig Gave af Jorde-

gods, nemlig al Indkomsten af Roskilde Len*). En
svensk Diplomat, der i en Beretning til sin Regering

1661 fremhæver de store Ofre. som Frederik JII kræ-

vede af de kjøbenhavnske Borgere ved sine nye Fæst-

ningsværker, tilføjede, at de Privilegier, de havde faaet,

gjorde dem al Tynge og Besvær let^), og han var dog

langt mere tilbøjelig til at omtale, hvad der kunde tyde

paa Misstemning, end det modsatte. Borgerne satte

aabenbart Pris baade paa at kunne nævne deres By „en

fri Rigsstad", og paa, at de fik lige Ret med Adelen til

at kjøbe adeligt Gods og til at opnaa Embeder, ligesom

det ogsaa smigrede dem, at der til de højere kommunale
Embedsmænds Virksomhed knyttede sig en ikke ringe

Anseelse. En brav Kjøbeohavner udtalte 1668 sin Glæde
over, at ikke alene Studenter, men Licentiati, ja pro-

moti Doctores attraaede at komme til at beklæde „Præsi-

dents og Borgmesters Sæde i Kjøbenhavn" **).

Det synes altsaa, som om Enevoldstiden begynder

med en Frejdighed hos den kjøbenhavnske Borgerstand,

der spaaede godt for Fremtiden, for saavidt den kunde
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fremkalde Foretagelseslyst. Ogsaa havde Borgerne store

Tanker om de Fordele, som Byens ypperlige Beliggen-

hed og fortrinlige Havn ydede dem ').

At faa Klarhed over Kjøbenhavns økonomiske Ud-

viklinj,' i de første 6»> Aar efter Enevældens Indførelse,

er imidlerlid ikke let. De Vidnesbyrd, man maa støtte

sig til, pege i modsatte Retninger.

Det ligger i Sagen selv, at i en By med en stor

Hofholdning, i en By. hvor der var samlet, hvad Landet

havde af fornemt og rigt. der raaatte der være Lejlighed

for Kjøbmænd og Haandværkere i meget forskjellige

Retninger til at vinde Velstand. Der har været Mænd.

som have siddet i en betydehg Omsætning og endog vundet

stor Rigdom, saaledes som Vinhandler og ostindisk Kjøb-

mand Abraham Lehn under Frederik IV, der efterlod sig

en Formue paa 225.000 Rdlr.. hvad man i vore Dage kunde

anslaa til iraellem 1.600.000 og 2 Mill. Kr. Flere Træk tyde

ogsaa paa Opsving under Kristian V. Da Regeringen, som

tidligere omtalt ^), ved at l)egunstige Bygningen af større

Handelsskibe, de saa kaldte Defensionsskibe, havde søgt at

give Skibsfarten et Stød fremad, var der stor Iver for

at følge Opmuntringen. Kommercekollegiet udtalte 1672.

at Undersaatterne i den Grad „beflittede sig paa at

drage Gavn af disse Skibe, at om det nogen Stund saa-

ledes kontinuerer, skulde de vel blive saa mægtige, deres

egen Handel selv at kunne drive" ^). Det hedder ogsaa

i nogle samtidige Efterretninger, at Skibsfarten efter

KommerciekoUegiets Oprettelse 1671 tog saaledes til i

Staten, at medens der i Begyndelsen af Kristian V's

Regering kun fandtes 800 indenlandske Skibe, var der

167.5 ikke færre end 1600'"). Maaske ere Tallene her

gale; men at der har fundet en iøjnefaldende Forøgelse

Sted, synes utvivlsomt, og Regeringen udtalte 1681 ")

sin Glæde over. at det nu var kommet saa vidt. at de

Handlende i Danmark som i Norge selv kunde hente

fra fremmede Stæder de Varer, de behøvede. Det tyder

ogsaa paa Udvikhng af Handelen i større Stil. naar den
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dansk-norske Stat var ivrig for 1691 og 1693 at slutte

et væbnet Neutralitetsforbund med sin vante Modstander

Sverige. Netop den Betydning, det havde at værne om
Skibsfarten paa fjærnere liggende Lande i Europa som

Frankrig og Spanien, var Grrunden til, at man ønskede

et saadant Forbund, Tilførselen af Salt og Vin fra

disse Lande var af Vigtighed, og under Krigen dengang

imellem Sømagterne frembød der sig Lejlighed til en

fordelagtig Fragtfart.

Men ligesaa klart det efter alt, hvad vi have set om
Kjøbstædernes Forhold i Danmark, maa være, at de ikke

kunde give sig af med Handel og Skibsfart i større Om-
fang , ligesaa bestemt tyde flere Træk paa , at der ved

de nylig nævnte Udtalelser om Opsvinget stærkt maa
tænkes paa Kjøbenhavn. Det er en Kjendsgjerning, at

af de 46 Defensionsskibe, som Danmark og Norge ejede

1674, hørte de 22 hjemme i Hovedstaden. Dette var ikke

mere end 5 Aar, efter at Regeringen havde klaget over,

at Handelen paa Vestersøen helt havde ophørt. Opsvin-

get forbavsede ogsaa den svenske Statsafsending LilHe-

crona, som paa den Tid var i Kjøbenhavn, Det var,

som han udtrykker sig, øjensynligt, at Skibsfarten paa

Kjøbenhavn i de sidste tre Aar havde tiltaget meget. ^^)

Sexten Aar senere giver et Digt af Henrik Gerner (fra

1690) et Billede af betydelig Fremgang. Han skildrer

den som saa stor i de sidste 5 Aar, at Byen næsten

ikke var til at kjende mere. Det hedder

Hvad om en vaagned op, som var for faa Aar siden

Bortsovet, og nu saa, hvor alting var ved Tiden

Saa ganske plat omvendt, han vilde undre sig

Og tvivle, hvor han var; han ikke kjendte Dig,

Som Fabrikker, der vare i god Gang, nævner han

Sæbesyderi, Oliemølle, Stivelseværk, Glaspusteri, Salpeter-

værk o, s. V. ^^). Omtrent ved Tiden 1692 var det Meningen

i Regeringskredsene, at Stadens Handel paa Frankrig i

det hele var i god Gang ^*) ; men denne Handel saa vel
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som (len paa Spanien havde netop aldeles overvejende

Kjøbenhavn som sit Sæde. selv om det nok er muligt,

at den for en Del er bleven drevet af Fremmede under

dansk Flag eller for fremmede Penge. ^^) Intet viser

klarere, hvor fremtrædende Kjøbenhavns Betydning var

ved denne Handel, end den Kjendsgjerning, at af de

Handelsskibe fra den dansk- norske Stat, som under den

pfalziske Arvefølgekrig 1688— 1697 netop paa Farten imod

Vest vare blevne opbragte af Englænderne og Hollæn-

derne indtil Aaret 1693. hørte de 34 hjemme i Kjøben-

havn, 2 i Helsingør. 1 i Aarhus. 1 i Aalborg. 1 i Bred-

sted Amt, 10 i Bergen. 6 i Trondhjem. 2 i Bragernæs,

1 i Kristiansand. 2 i Frederikshald. 1 i Kragerø. ^^) De

Havne i Frankrig, der blev handlet paa, vare fortrinsvis

Bordeaux, la K-ochelle. Nantes og Bayonne. og de Varer,

som indførtes derfra, vare Vin, Brændevin, finere Træ-

sorter (Valnøddetræ). Svedsker, Salt, Tobak, Vineddike,

Lærred. Silke etc. *^*) Det var ikke blot egentlige Kjøb-

mænd, som ejede Skibsparter ; ogsaa højt staaende Em-

bedsmænd som Grev Konrad Reventlow. Grev Karl Ahle-

feldt og Overkrigssekretæren Harboe satte Penge deri. ^')

Samtidig gik det snart heldig, snart uheldig med Han-

delen paa Indien og Vestindien, der ligeledes havde sit Sæde

i Kjøbenhavn. Det ostindiske Kompagni skal have havt

ganske godt Udbytte i Tiden fra 1688 til 17o9. Baade 1696

og 1698 taler den daværende svenske Statsafsending i

Kjøbenhavn i temmelig stærke Udtryk om det Held,

Kompagniet havde med at faa rigt ladede Skibe hjem, ^*)

Efter 1709 gik det derimod tilbage for dette Kompagni.

Handelen paa Vestindien havde, som det synes, jævnlig

Vanskeligheder at kæmpe med. 1 ethvert Tilfælde tyder

det ikke paa, at det Kompagni, som drev denne Handel,

havde Held med sig, naar Regeringen flere Gange gav

andre Handlende Tilladelse til at drive Skibsfart paa

Øerne derovre imod en vis Godtgjørelse til Kompag-

niet i"). I Aaret 1697 raaatte dets Aktionærene gjøre

Tilskud, og derefter gik det godt med Handelen i de

I
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første Aar efter 1700. ^^) Det synes at vidne om Liv i

Byens Handel, at der i Slutningen af 17de og Begyndel-

sen af 18. Aarliundrede var flere ansete Kjøbmænd i den.

I det mindste lod Regeringen jævnlig saadanne Mænd have

Plads Side om Side med selve Konseljets Medlemmer i

forskjellige Kommissioner, hvis Betænkning den æskede

om vigtige Spørgsmaal, vedrørende enten Handel og Vandel

i Almindelighed eller særlige kjøbenhavnske Forhold. De
stærke Ord, hvori Hojer taler om Udviklingen af Handel

og udenrigsk Sejlads under det gyldne Sekulum fra 1701

til 1709-^), have sikkert mest sigtet til kjøbenhavnske

Forhold.

Men trods alt. hvad der for saavidt tyder paa Frem-

skridt i Kjøbenhavns økonomiske Liv, er der dog tillige

Træk, som advare imod at gjøre sig for store Tanker

om dette.

Det er for det første klart, at naar Regeringens for-

skjeUige Bestræbelser for at faa Fabrikflid i Gang vitterlig

i alt væsentligt slog fejl, ^^) gjaldt dette ogsaa om Kjøben-

havn, netop det Sted, hvor der var gjort de vigtigste

Skridt til at faa Fabrikker frem. Man kan ej heller

værge sig imod den Tanke, at hvis Kjøbenhavn havde havt

en Handelsstand af virkelig større Betydning, saaledes

at den ved Velstand havde formaaet at gjøre sig gj æl-

dende ved Siden af Adelsmænd og højt staaende Embeds-

mænd, vilde Kristian V's Luxusanordning ikke have faaet

den Karakter, den havde^^). Det kunde umuligt være blevet

befalet, at Grosserere ikke maatte gaa klædte i kostbarere

Klæder end de, der havde taget en Doktorgrad ved Uni-

versitetet i det lægevidenskabelige eller det fllosofiske

Fakultet, og at selv den laveste Rangspersons Hustru og

Døtre skulde have den Forret at gaa finere klædte end

Kvinderne i en Kjøbmands Familie, selv om denne

sad i nok saa stor en Forretning. Endnu mindre

sandsynligt er det, at Kopskatten var bleven bygget

paa det Princip, at Rangspersoner kom til at udrede

betydelig mere end alle andre, saafremt Regeringen ikke

Danmark-Norge 1C60—1720. II. 26
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havde ment, at Rangklasserne omfattede den mest vel-

staaende Del af Nationen. Det forslaar ikke til at forklare

Forskjellen, at der maaske kunde lægges noget af en Rang-

skat i denne Skat. Overhovedet vilde Bureaukratiet og det

dertil knyttede Rangvæsen umulig have kunnet spille den

overlegne Rolle i det kjøbenhavnske Liv, som det spil-

lede, saa fremt der i Enevoldstidens første 60 Aar havde

udviklet sig en kraftig kjøbenhavnsk Handels- eller Fabri-

kantstand.

At der ikke fandtes en saadan, faar man ogsaa uvil-

kaarlig Indtryk af, naar man gaar Listerne igjennem paa

dem . der enten ifølge Taxatien sattes til extraordinære

Skatter eller maatte laane Regeringen Penge i Kristian

V's og Frederik IV's Tid. Saaledes den Liste, som ved-

kommende Regeringskommision 1694 fastsatte over dem,

der skulde yde Staten Laan af en vis bestemt Størrelse.

De rige eller velstaaende Mænd , hvis Formuestilstand

man troede at kunne have Forestilling om, bleve her ojj-

førte i 7 Klasser, af hvilke første Klasse omfattede dem,

der skulde give 4000 Rdl., syvende dem, der bleve udskrevne

til at betale 200 Rdlr. I første Klasse var der ikke en

eneste Kjøbmand, der var lutter høje Embedsmænd, et

Par store Godsejere og enkelte andre Mænd, i de lavere

Klasser fandtes nogle Kjøbmænd. f. Ex. den yngre Hans
Nansen, men kun saare faa i Sammenligning med Embeds-

mændene. Der blev vistnok ogsaa skrevet til Magistraten

i Kjøbenhavn om paa en god Maade at formaa de mest

formuende af Borgerskabet til at give Tilskud; men
man kan efter Sagens hele Natur være overtydet om, at

de Mænd. der vitterlig gjaldt for rige, ere komne paa Re-

geringskommissionens egne Lister.-^) Aldeles det samme
Indtryk give Fortegnelserne fra Frederik IV's Tid over

dem, der havde laant Staten Penge. Her er utvivl-

somt nævnt alle de, af hvem der overhovedet kunde

presses Penge. Men bortset fra Abraham Lehns Ar-

vinger vil man have ondt ved at tinde egentlig rige

Mænd iblandt de kjøbenhavnske Borgere, hvis Navne

ere opførte der. En Del jævnt velstaaende Mænd, det
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er alt, og en saadan Kjendsgjerning tyder ikke paa en

frisk Handel i en stor Stad. hvor Omsætningen netop

kunde tænkes at maatte gjøre en DelKjøbmænd til Kapi-

talister i større Stil.

Et lille Træk fra Begyndelsen af Frederik IV's Re-

gering passer godt dertil. Under Overvejelser dengang

om, hvad der kunde gjøres for at fremme Handel og

Vindskibelighed, fremsatte en af de driftigste Handels-

mænd i de tvende Riger, den bergensiske Kjøbmand
Tormøhlen, iblandt andet et Forslag om at oprette en

Seddelbank; men den af Frederik IV nedsatte Kommis-
sion forkastede Planen som umulig at gjennemføre. Der

maatte nemlig skabes et Fond paa mindst 4 til 5 Tønder

Guld ; men en saadan Sum var der „ingen Apparence"

til at tilvejebringe. Naar det bliver en Slutning i Almin-

delighed heraf, at den samlede Handelsstand i Danmark
og Norge ikke udmærkede sig ved at raade over store

Pengekræfter, kommer det særlig til at gjælde om de

kjøbenhavnske Kjøbmænd, for hvem det maatte ligge

nærmest at interessere sig for en saadan Sag. ^^)

Kjøbenhavn havde 208 større eller mindre Skibe i Aaret

1704. Det synes unægtelig at være et anseligt Tal; men
den langt overvejende Del af dem var kun mindre Far-

tøjer, Krejerter, Skuder, Galioter, Jagter o. s. v. Naar
man undtager dem, der tilhørte det ostindiske og det vest-

indiske Kompagni, var der ikke mere end 51 egentlige

„Skibe"
^^J,

og den samlede Bemanding for dem i Forbindelse

med de mindre Fartøjer løb ikke højere op end tillllS

Mand. De tvende Kompagniers Skibe, 8 i Tallet, have

derimod været store. Bemandingen paa det ostindiske

Kompagnis 5 Skibe var 551 Mand, altsaa det halve An-
tal af, hvad der brugtes til at bemande de 200 større og

mindre Fartøjer med, det vestindiske Kompagnis 3 Skibe

havde 171 Mand ombord. -^j Hvor lidt man end for-

nuftigvis kan sige, at Kjøbenhavns Handel og Skibsfart

stod paa et ynkeligt Standpunkt, kan den næppe kaldes

stærkt blomstrende, især naar man husker paa, at det i

26*
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Virkeligheden var den, i hvilken hele Daniuitrks Skibsfart

])aa fjærne Lande var koncentreret.

Vi have jævnlig havt Lejlighed til at nævne Datidens

Lyst til at klage og Folks Tilbøjelighed til i deres Klager

at bruge de mest overdrevne Udtryk. Det kan da ikke

undre, at vi trælle det samme ved Kjøbenhavn. Ikke

alene paastod Magistraten, som allerede tidligere berørt,

i en Skrivelse til Regeringen 1 692, at en stor Del Haand-

værkere vare komne saaledes tilagters, at de ikke kunde

sættes i højere Skat end Daglønnere; men den udtalte

sig omtrent samtidig stærkt om „Handelens og Nærin-

gens Svækkelse og Aftagelse og den deraf følgende Ind-

vaanernes Forarmelse." Det nævnes baade i denne Skri-

velse og det følgende Aar lejlighedsvis af Byens Præsident

Hans Nansen den yngre, at der kun var lav Pris paa

Huse og Ejendomme.'-^**) Naar man ser det ægte Lavs-

standpunkt, hvorpaa Magistraten stillede sig ved de For-

slag, den i den Anledning gjorde til at hjælpe paa

Haandværkerne, idet den ønskede Forbud imod, at der

maatte blive optaget flere i Lavene end dem. som allerede

havde Plads i dem. fristes man til ikke at lægge stor

Vægt paa Klagen; thi klages kan der altid; men Udta-

lelsen om den lave Pris, hvori Huse og Ejendomme stod.

stadfæstes derved, at det vitterlig dengang holdt haardt

at faa solgt større Huse i Byen. -•')

Der var ubestridelig flere mislige Sider ved Handels-

omsa^tningen i Kjøbenhavn. En fransk Diplomat, som

var her under Kristian V, skrev 1680 til sin Regering,

at det var en By, der, naar man husker paa, at det var

en Søstad. omgiven af godt Land. kun havde meget ringe

Handel. Alting, skrev han, var her én Gang saa dyrt.

som i Paris, hvilket kom af, at alle Varer, som brugtes,

maatte bringes hertil ad Søvejen, og da Skibene ikke

kunde faa noget til Returladning, var Fragten overordentUg

høj. Fremmede Skibe, som kom hertil, maatte gaa til

Østersøen for at indtage Ladninger af Korn eller til Norge

for at hente Tommer. ^") Lad saa være. at Udtrykkene
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maaske ere for stærke, saa rører Franskmanden her ved

noget, der sikkert havde stor Betydning, Danmarks Man-

gel paa Varer, der til Søs kunde udføres andensteds hen

end til Norge. Det blev under Forhandlingerne imellem

dehøjeEmbedsraænd jævnlig fremhævet som noget uheldigt.

Korn, det vare de enige om, var det eneste af Betydning,

man havde at udføre, idet mindste søværts; og af Kornet

var Rugen kun en ringe Vare'^^). Selve den Mand. der stod

i Spidsen for Finanserne, Kr. Sigfried Plessen, mente 1699,

i den Kjendsgjerning, at den danske Mønt var falden

med I2V2 Procent, at se et Vidnesbyrd om. at Danmark
i mange Aar ikke havde havt nogen Vare at afsætte, ^^)

en Udtalelse, der selvfølgelig var sat stærkt paa Spidsen.

men dog i en saadan Mands Mund har ikke liden Vægt.

Et endnu uheldigere Billede af den danske Handel

udkastede Rentekammeret i en Betænkning fra 1719,

hvori det hed, at den, „Øxen- og Islands - Handelen,

som dog staar paa svage Fødder, undtagen, ikke er af

nogen Konsideration, men næsten ej anderledes kan anses

end fremmed Høkeri og det, som behøves til Livets Op-

hold". ^"') Rigtignok vare Forholdene dengang paa Grund
af den store nordiske Krig særlig ugunstige; men Ud-

talelsen bør dog ikke glemmes som et Led med i den

hele Kjæde af Vidnesbyrd om, at der har skortet meget
i , at man skulde have Ret til at opfatte Handelen som
værende i Blomstring. Og om end saadanne Ytringer

ere blevne fremsatte som Karakteristik af den danske

Handel i Almindelighed, er det klart, at der derved ogsaa

falder et Lys over Opfattelsen af Kjøbenhavns Handels

Omsætning som værende saare langt fra, hvad man ønskede.

A åbenbart var det netop Mangel paa Varer til Af-

sætning i Udlandet, der i saa Henseende var det betænke-

lige. Toldhsterne ved Kjøbenhavn pege i en lignende

Retning, for saa vidt de vise, at Udførselstolden var over-

ordenthg ringe i Sammenligning med Indførselstolden.

Medens der for Varer fra fremmede Steder (d. v. s. uden-

for Danmark og Norgej Aaret 1708 blev betalt i Told



•lOli Sextende Kapitel.

68,446 Rdlr. 74 ;{ o;; i 1720 41.181 Rdlr. 79 (i. var Tol-

den for Varer, der udførtes til fremmede Steder. 17o,s

kun 37:}4 Rdlr, oH ^ og 172« • ikke mere end 1912 Rdlr.

80 rf^^). Selv om Toldsatserne forholdsvis have været

højere ved Varer, som indførtes, end ved Udførselen, er

Misforholdet imellem de anførte Summer altfor stort til

ikke at tyde paa, at Udførselen fra Kjøbenhavn til andre

Lande end Norge, der gjaldt som Indland, har været

højst ubetydelig, og det er kun lidet rimehgt. at Fragt-

farten skulde have været saa stor, at den paa nogen

Maade har kunnet udjævne Misforholdet. Under den

store nordiske Krig voldte de svenske Kaperier alvorhge

Tab. Byen mistede paa den Maade ikke færre end 55

Fartøjer. De fleste af disse vare heldigvis kun Smaa-
skuder; men der fandtes iblandt dem ogsaa ret anselige,

saaledes et, hvor det samlede Tab for Skib og Ladning

udgjorde 22,660 Rdlr.. og et andet, hvor Tabet var

22.662 Rdlr. 3").

I hvor høj Grad ogsaa Hof. Garnison, Højadel

og Embedsstand have givet de kjøbenhavnske Borgere

Lejlighed til Fortjeneste, var det i vigtige Henseender

ikke til Gavn for Opsvinget af de borgerlige Idrætter i

Byen. at den var de enevældige Kongers Residensstad.

Det maatte snart være forbi med den Selvfølelse , Bor-

gerne havde havt i Tidsrummets Begyndelse ; den kuedes

ved den Kjendsgjerning, at de overalt indtoge en under-

ordnet Plads. Forholdet passede i saa Henseende godt

til, at Staten trods det prangende Navn af en fri Rigsstad

og trods sine Privilegier havde saa usigelig lidt af Selv-

styrelse, men helt og holdent var lagt ind under Kolle-

giernes Regering eller Kongernes umiddelbare Befalinger.

Naar Enevælden ved sine Forsøg paa endog i det en-

kelte at lede det økonomiske Liv efter, hvad den holdt

for det rette, kom til at klemme Handel og Vindskibe-

lighed ind i et Snørliv, der svækkede frisk Foretagelses-

aand, og naar Skattetrykket allevegne udøvede sin knu-

gende Virkning, saa kom hertil for Kjøbenhavns Ved-
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kommende som en lidet heldig Magt den paa Grund af

Nærheden stærkt smittende Indflydelse af Hoffets og

Bureaukratiets Tone. Her mere end noget andet Sted

blev det Kongemagten og Hoftet. alt kom til at dreje

sig om. At faa en Plads i Bureaukratiets Rækker

og derved tillige bane sig Vej til at naa indenfor Rang-

forordningens ophøjede Enemærker, gjaldt i en saadan

Grad for et Maal. der var værdt at tragte efter, at i

Sammenligning dermed en Kjøbmands eller Fabrikants

Stilling faldt stærkt igjennem. Trods sin Iver for at

fremme de materielle Interesser havde Begeringen selv

givet et stærkt Stød dertil ved sine højst uheldige For-

ordninger om Klædedragt o. s. v. Vi have set, hvilken

besynderlig Skranke der ved dem blev opført imellem

Rangspersoner og alle andre ^0- Den skadelige Ind-

flydelse af Attraa efter Embeder danner for Dan-

marks Vedkommende et Sidestykke til, hvad man 'kan

iinde Exempler paa i tyske Residensstæder, og til en

stærkt fremtrædende Side hos Borgerstanden dengang i

Frankrig, her hvor det var ganske almindeligt, at saa

snart en Mand af denne Klasse ejede en lille Kapital,

foretrak han langt at bruge den til at kjøbe et Embede
fremfor at sætte den i Handel eller Industri ^^). Ene-

vældens og den selvstændige borgerlige Virksomheds

Aand vare hinanden modsatte, det viser sig allevegne.

Lod saaledes Foretagelsesaanden hos den kjøben-

havnske Borgerstand adskilligt tilbage at ønske, saa bli-

ver det tillige et Spørgsmaal, om det aandelige Syn
var synderlig mere omfattende hos den end hos dens

Standsfæller i Odense, Aarhus eller Ribe. Ganske vist

vare de større Forhold i Hovedstaden, Berøringen med
Universitetet, det livligere Samkvem, den lettere Adgang,

der var til at høre nyt og læse Nyhedsblade, og den

bekvemmere Lejlighed, der var til at kjøbe Bøger, næppe
helt uden Virkning. Forskjellige velstaaende Borger-

mænd have vitterlig sat Pris paa at have smaa Bog-

samlinger, man træfier iblandt Fortegnelser over Bøger i
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Dødsboer ved Siden af Opbyggelsesskrifter ogsaa Rejse-

beskrivelser og historiske Skrifter, og det er med Kette

blevet fremhævet som et tiltalende Vidnesbyrd om en

større Sans for vort Fædrelands Historie, end man paa

Forhaand vilde vente at finde, at Hvitfeldts Krønike

synes at have været en Yndlingsbog ^^). Men hvor tarve-

hgt Aandslivet dog var, derom vidner Nationallittera-

turens vel kjendte lave Standpunkt i hin Tid. Det var

næppe alene Smaafolk, hvis litterære Glæde væsentlig

bestod i de mange elendige Viser, der udkom. En saa-

dan Kjendsgjerning som den. at det først var meget

senere, at Bordings, Reenbergs og Helts Digte bleve ud-

givne samlede, er i saa Henseende betegnende. Hvilken

Aandsfattigdom og hvilken Snæverhed i Synsmaademe
slog ikke Holberg imøde, da han begyndte at træde op?

Det ligger nær at spørge om, hvor vidt Kjøbenhavn

med Hensyn til sit Ydre gik frem i dette Tidsrum, og hvor

vidt der deraf kan sluttes noget, om Kaarene have været

mere eller mindre gunstige. Vi tænke her ikke paa

Fremskridt, saaledes som de fandt Sted ifølge Forholds-

regler fra Regeringens Side. Det er tidligere omtalt, at

ligesom det skyldtes den, at der blev indført Gadebelys-

ning, saaledes søgte den stedse at tage sig af Byens

Vandvæsen og af dens Havn. Den arbejdede paa at

skaffe en bedre Brolægning, gjøre Gaderne mere farbare

og fremme Bygningen af gode, grundmurede Huse. Om
alt dette ret skulde faa Fremgang, maatte imidlertid for

en stor Del komme til at afhænge af. hvilken Magt den

med Velstand i nøje Forbindelse staaende Sans for

Hyggelighed, Bekvemhed og Renlighed fik. Der er

utvivlsomt blevet bygget Pragtbygninger af private Mænd
i denne Tid. Især omkring Hallandsaas eller, som dens

officielle Navn var, Kongens Nytorv, rejste sig saadanne

Bygninger som f. Ex. det af Ulrik Frederik Gyldenløve

byggede Charlottenborg og Storkansleren Ahlefeldts, Niels

Juels og Admiral Kristian Bjelkes pragtfulde Gaarde, af

hvilke den første optog det meste af det nuværende
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Hotel d'Angleterres Grund, den anden endnu er til i

sin oprindelige Skikkelse og er vel kjendt under Navn
af Thotts Palæ, medens den tredje laa paa det senere

Hotel du Nords Grund. Længere ude imod Øst blev

det nuværende Moltkeske Palæ opført af Grev Danne-

skjold Laurvig paa Frederik IV's Tid, medens den Re-

ventlowske Gaard laa paa Kjøbmagergade omtrent der,

hvor nu Kronprinsensgade strækker sig. Det var disse

Pragtgaarde, som væsentlig karakteriserede den nye Tids

Byggeri, hvor dette gik i større Stil; men de tilhørte,

som man ser, lutter Familier af det høje Embedsaristokrati,

og de pege saaledes ganske paa det samme, som Skatte-

listerne og Fortegnelserne over Statens Kreditorer give Ind-

tryk af, nemlig at det var i Samfundets fornemste Kredse,

man maatte søge de egentlige Kigmænd. Deres Byg-

ninger rejste sig aldeles overvejende i et nyt Kvarter.

I den øvrige Del af Byen have Regeringens Tilsagn om
Skattelettelser fremkaldt Bygningen af en Del grund-

murede Huse, og det ligger i Sagen selv, at den stærke

Forøgelse af Indbyggertallet har medført, at der er

blevet bygget meget. Men i det væsentlige havde Gader

og Huse næppe endnu skiftet Præg. Det er enKjends-

gjerning, at ligesom Gaderne vedbleve at udmærke sig

ved at være skidne, saaledes vare de for det meste

uregelmæssige, krumme og smalle. De egentlige Hoved-

gader, som Vestergade, Nørregade, Østergade, Kjøb-

magergade og Lillekongensgade vare nogenlunde brede;

men Sidegaderne vare saare smalle, mere eller mindre

som den først for faa Aar siden forsvundne Peder Mad-

sens Gang. Og medens der vistnok var stadselige Gaarde

ved Amagertorv og i flere af Hovedgaderne, saa bestod

det overvejende Antal Huse i Byen af Bindingsværks-

bygninger, kun 2 Etager høje med en Kvist over nogle

Vinduesfag. I Smaagaderne kunde der endog træffes

Huse saa lave, at der ikke var halvanden Alen fra Ga-

den til Taget, hvilket oven i Kjøbet kun var 7 til 8 Alen
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højt, ja, selv Huse. der vare bypgede med klinede Vægge,
kunde lindes, o^ det i en Hovedgade som Vestergade*'^).

Det synes, uaar alt dette sandes, som om Kjøbenhavns
Udvikling i de første 60 Aar efter Souverænetetens Ind-

førelse væsentlig karakteriseres ved en stærk Forøgelse af

Folkemængden, og derved, at den som de enevældige Kon-
gers Sæde efter en ganske anden Maalestok end tidhgere

blev Centrum for den rigeste Del af Befolkningen, men
at, ligesom denne for det meste var at søge i den høje

Embeds- og Godsejerstands liækker. saaledes var det

ogsaa langt overvejende denne Stands Huse, i hvilke man
maatte søge. hvad der i Kjøbenhavn kunde tyde paa

mere end almindelig Velstand. Den . der gik igjennem

Byens Gader, vilde ikke faa Indtryk af en Stad med en

fremtrædende borgerlig Patricierstand. Han vilde føle.

at han var i en By med en stærk Garnison, en anselig

Embedsstand og fremfor alt med en talrig Smaaborger-

klasse. Kjøbenhavn var vistnok fri for et 'Proletariat

som det. der i vor Tid spiller saa stor en Rolle i Euro-

pas vigtigste Stæder, og hvad der med Hensyn til Kjøb-

stæderne ovenfor er sagt om Folks Evne til trods alt.

hvad der økonomisk maatte forekomme os uudiioldeligt.

dog at slaa sig igjennem og endda føle sig ret lykke-

lige, gjaldt sikkert ogsaa om den kjøbenhavnske Borger-

befolkning; men klart er det tillige, at Tallet, ikke alene

af store Industridrivende, men ogsaa af rige Handels-

mænd har været uforholdsmæssig ringe. Selv om Kjø-

benhavns økonomiske Forhold naturligvis vare langt

bedre end de danske Kjøbstæders. bliver man dog slaaet

af. at det ulige mere var dens store politiske Betydning

end noget frisk Opsving med Hensyn til Vindskibelighed

og Handel, der var Grunden til den paafaldende Væxt
af dens Folkemængde. Der laa, det er klart, ikke i

dens Udvikling noget, som kunde danne en tilstrækkelig

Modvægt imod Kjøbstædernes saa almindelige ringe Til-

stand. Ogsaa med Hensyn til Kjøbenhavn maatte det

i
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siges, at en sund Udvikling var utænkelig, naar ikke

dels Omsætningsforholdene forbedredes ved en Frem-

gang for Landbostandens Vedkommende, dels Skatterne

lettedes. Her som. der gjaldt det, at der trængtes

til Fred som den første Betingelse for. at en bedre Tid

kunde oprinde.
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Træk, der tyde paa uheldige Sider ved Norges økonomiske

Forhold.

H,.vorledes havde Norges materielle Tilstande ud-

viklet sig i Enevoldstidens første 60 Aar, det er et

Spørgsmaal, som naturlig paatrænger sig os, naar vi

have set, hvorledes det gik i Danmark. Møde vi et

Sidestykke til Udviklingen her nede. eller stillede For-

holdene sig anderledes?

Vi have allerede ved at tale om Skattetrykket

nævnt, at Statsmagten i det ene Rige ikke mindre end i

det andet saa sig nødt til at paalægge Befolkningen et

knugende Skattetryk. Bedømte efter en ældre Tids

Maalestok for Skattegrundlaget, syiies de ordinære Paalæg

paa Jordejendommene endog at have været endnu haardere

i Norge end i Danmark. Og om det end stiller sig ander-

ledes, naar man ser paa den Værdi, som disse Ejendomme
havde eller i det mindste efterhaanden tik i Norge, vare

Skatterne dog en svær Byrde, der blev endnu tungere, naar

Krigsskatterne kom til. Og saa hvilede desuden Udskriv-

ningen til Soldatertjenesten som en Pligt paa de norske

Bønder igjennem hele Tidsrummet, medens de danske

Bonder i Tiden fra 1679 til 1701 vare fri derfor. Vi

mindes de varme Ord af Ulrik Fr. Gyldenløve, da han
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1693 i en Memorial til Kristian V opkastede det Spørgs-

maal, hvor man vel i Verden fandt et saadant Folk som

det norske, der „skatter og skylder af deres yderste

Evne, underholder og derhos selv gaar for Soldater,

fremgiver til Kongens Tjeneste og Landsens Defension

baade til Lands og Vands deres Kjød og Blod. nemlig

deres Sønner, Brødre, Slægt og Venner uden at nyde

derfor det allerringeste" ^). Senere under den store

nordiske Krig havde det samme kunnet siges om den

danske Bondestand, da den nu maatte danne Land-

militsen, der her naaede en lignende Størrelse som i

Norge; men set i Forhold til Landets Folkemængde var

Udskrivningen noget større i Norge end i Danmark.

Der har da ogsaa været klaget af Normænd ligesaa

vel som af Danske over Tidernes Tryk. Det var strax

med Jammerklager, at Tidsrummet aabnedes ved et

Andragende, som de norske Kjøbstæder 8. Aug. 1661

tilsendte Kongen. De vare, hed det her, saa „betrykte

og udmattede af idelige Udgifter, paalagte Skatter og

og Tynger" o. s. v.. at de „det ingenlunde længer kunde

formaa at udstaa", de „hældede til Undergang", og de

bad derfor Kongen ikke tilstede, at „de fattige Kjøb-

stæder og den borgerlige Stand" ganske ødelagdes

;

Kjøbstæderne, sagde de, vare komne saa vidt i Foragt,

at fast ingen Haandværker vilde nedsætte sig der mere ^).

Kort sagt, det var, som om de havde naaet Toppunktet

af Elendighed. Dengang var det imidlertid strax efter

Krigen med Karl Gustav, der naturligvis havde medført

et svært Tryk. Mere forbavset bliver man over 6 Aar

senere at se Bergens Borgerskab i en saare ydmyg Stil

henvende sig til Ulr. Fr. Gyldenløve som Norges Stat-

holder og dels bringe ham „Byens ringe og mange fat-

tige nødlidende Menneskers Tilstand og Vilkaar i Er-

indring", dels nævne sig selv „denne Byes fattige Ind-

vaanere" ^). Ganske i samme Stil talte Trondhjems

Borgere 1687 i et Andragende til Kongen om Nødven-

digheden af Nedsættelse i en dem paalagt extraordinær
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Skat. De udmalede, hvorledes de i de senere „besvær-

lige Tider kun havde havt liden eller slet ingen Næring
og mange Aars Mistiskende" , de havde lidt baade af

Kaperi og Ildebrand og bade derfor om Skaansel for

deres fattige og ruinerede By*).

Minder dette iSprog levende om det, hvorpaa vi

have set saa mange Exempler i Skrivelser fra danske

Kjøbstæder, saa kunde det tyde paa ikke stort bedre

Forhold hos norske Alnmesmænd paa Landet, at de

kappedes med deres Standsfæiler i Danmark om at

rømme ud af Landet, tidt vistnok blot af Lyst til at

søge deres Lykke i nordtyske eller hollandske Byer som
Sømænd, men ogsaa, som det hedder i en samtidig Ind-

beretning, „for at facilitere deres miserable Tilstand".

Navnlig Ulysten til at blive Soldater drev adskillige af

dem bort fra Hjemmet. Det var frugtesløst, at Rege-

ringen søgte at standse disse Rømninger ved Forbud og

ved at lade indføre Kontrol med de bortsejlende. Sam-

tidig med alt dette opviser Norge Exempler paa det

andet uhyggelige Træk, der var saa betegnende for

Landboforholdene i Danmark, de øde Gaarde. Ligesom

en norsk adehg Herremand Tønne Hvitfeldt 1671 skrev

til Statholderen, at paa det ringe Gods, han ejede, var

der 8 øde Gaarde, som han forgjæves havde stræbt at

linde Fæstere til, saaledes tales der i kongelige Forord-

ninger og Instruxer om øde Gaarde, og det indskærpes

de norske saa vel som de danske Amtmænd at arbejde

for det øde Godses Opkomst^). Det var i det hele langt

fra, at man i Regeringskredsene opfattede de norske

Forhold lyst. Efter at Statskollegiet 1672 havde holdt

det for betænkeligt at indføre Konsumtionsskatten i

Norge af Hensyn til den slette Tilstand, som den den-

gang udbrudte Krig imellem Frankrig og Holland frem-

kaldte deroppe, lød det to Aar senere indtrængende fra

Statholderen Gyldenløves Side, at Skibsfart og Handel,

der skulde have bragt Penge i Landet, laa aldeles stille,

og at det holdt haardt med at faa Skatterne ind, saa
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meget mere som Proprietærerne trykkede Bønderne ved

at kræve Afgifter af dem i rede Penge ^). Ti Aar senere

opruller Kongen selv i en allerede tidligere i dette Skrift

omtalt Forordning et lidet lysteligt Billede af de norske

Forhold, idet han taler om, at det var kommet saa vidt

med mange af Almuen paa Landet, „at de nødes til at

æde deres Brød i Armod og Elendighed, saa deres og

Landets derpaa følgende E,uin staar omsider at befrygte".

En hel Række Plagerier af forskjellig Natur, som Bøn-

derne havde været udsatte for baade fra Embedsmænds,

Proprietærers og Kjøbstadborgeres Side, lægges klart for

Dagen baade i denne og i en det følgende Aar udkom-

men Forordning '). Uheldigvis vedblev Kongen jævnlig

at faa Klager og Indberetninger fra Norge, der viste, at

Forholdene deroppe stadig havde alvorlige Skyggesider.

Snart var det Bønskrifter fra Almuen i barske Fjeld-

egne, i hvilke det hed, at Sæden frøs bort, og at de

maatte leve „i stor Nød og ussel Tilstand" ^) , snart

klagede Bønderne paa Jarlsberg „vemodeligen" over, at

de trykkedes med forskjelligt Arbejde og Afgifter ^),

snart kom der Forestillinger om Kjøbstædernes ringe

Kaar. Man ser ogsaa en Regeringskommission. be-

staaende af Statens 8 højeste Civilembedsmænd med
Ul. Fr. Gyldenløve i Spidsen, 1691 tale om Kjøbstæ-

dernes slette Tilstande i Norge saavel som i Danmark
og om Indbyggernes Armod i de fleste af dem. Den
foreslog derfor en Nedsættelse af en nylig paalagt Skat,

særlig til Gavn for de fattigste Borgere ^^). Med Tanken

om, at Bonden var „med store Paalæg graveret og Kjøb-

manden med adskillige Kontributioner og Konsumtion",

fraraadede en hgnende Kommission det følgende Aar
et Projekt om en Forhøjelse af Udførselstolden nor-

denfjelds, thi dette kunde kun føre til, at Fiske-

rierne tog af^^). Nogle Aar senere blev der i et Ud-

kast til et Budget for 1698 talt om den slette Til-

stand i Landet, der gjorde, at Matrikelskatten kun kunde

sættes til et vist Beløb ^^).
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Undertiden kunde Udtalelser af høje Embedsmænd
om norske Forhold indeholde niærkeHge Udmahnger af

Tilstandene. Saaledes da U. Fr. Gyldenløve. som før

er nævnt, (1693) indgav Forslag til Lettelser for den

norske Almue ^^). Skovene, siger han her, vare udhugne

og Næringen søndenljelds formedelst Fartens og Træ-

lasthandelens Ringheds Skyld aftagen, Saltet i høj Pris

og Fiskeriet nordenfjelds slaget fejl. Man maatte vel

huske , hvor mange Vanskeligheder Avlingen i Norge

var underkastet, den var endog paa sine Steder saa

ringe, at mange ved Juletiden maatte enten kjøbe Brød-

korn eller, naar de fattedes Evne dertil, kjøbe Barke-

brød.— Om muligt endnu stærkere var det Sprog, hvori

Hans Hansen Rosencreutz strax efter Frederik IV^'s

Tronbestigelse i sin tidligere omtalte Betænkning om de

norske Forhold udmalede, hvor trangt Livet var for

mange der oppe. Fiskerbefolkningens Kaar betegnede

han som „miserable", især i Finmarken, hvor Fiskeriet

i de sidste Aar havde været slet, og han betonede

stærkt, hvorledes disse Forhold bragte mange til at rømme

Landet og gaa i „fremmede Puissancers Tjeneste". I den

sydlige Uel af Landet havde det efter hans Mening været

ulige lettere at vinde Underhold, især ved Tømmersalg; men

mange havde ladet sig friste til at leve over Evne. Lan-

det var nu forarmet og Skovene udhugne og fordærvede.

Bjergværkerne, som Regeringen stærkt havde ønsket at

fremme, havde for en stor Del mere været til Skade

end til Gavn, thi de vare for største Delen .Jærnværker.

og den høje Told, der af Hensyn til deres Tarv var lagt

paa fremmed Jærn. havde kun havt til Følge, at Folk

i Norge maatte kjøbe det Jærn. der tilvirkedes der, ulige

dyrere, end de kunde kjøbe det i andre Lande. Det var

kun en Fabrikation af den groveste Slags, som fandt

Sted ved Jærnværkerne, disse medførte Skovenes Ruin

og vare paa mere end én Maade fordærvelige for Bøn-

derne, Regeringens Plan at faa Manufakturer i Gang i

Norge var fuldstændig slaaet fejl, en Følge af. at det



Tilbagegang ved den store nordiske Krig. 417

dels skortede paa „nogen synderlig Materie, hvoraf noget

rart kan fabrikeres" , dels fattedes paa Driftskapital og

Indsigt. Paa ét Punkt indrømmede han vistnok, at det

saa lysere ud, nemlig hvad Skibsfarten angik; men det

Billede, han udmalede for den unge Konge, var dog

aldeles overvejende holdt i mørke Farver.

Selv om ogsaa Frederik IV i sin Regerings første

Aar paa flere Maader stærkt syslede med Forholdene i

Norge ^^). saa mødte han ikke blot Hindringer ved vanske-

lige Naturforhold og Finansernes ringe Tilstand; men
der gik kun faa Aar hen. da udbrød den store nordiske

Krig. Den maatte nødvendigvis medføre en Forværrelse

af mange Forhold. Vi vide, hvad Krigsskatterne betød,

og oven i. Kjøbet blev der indført Udskrivning af en

Mand for hver Fuldgaard i Stedet for tidligere for hver

to Fuldgaarde, Soldatertjenesten kaldte nu i meget læn-

gere Tid Soldaten bort fra hans Hjemstavn, end det

ellers var Tilfældet, Krigen voldte ved svenske Kaperier

den norske Skibsfart svære Tab. og endelig var den

sydøstlige Del af Norge Krigsskueplads ved Karl XII's

Indtrængen i Landet 1716, ligesom mindre Landstræk-

ninger atter bleve besatte af Svenskerne 1718. I disse

sidste Aar af Krigen vare ogsaa de heldige Skibsfarts-

og Handelsforhold ophørte, som den spanske Arvefølge-

krig havde fremkaldt vestpaa i Europa. Økonomisk

Tilbagegang var derfor uundgaaehg. I Kristiania saa

flere Skibsredere sig nødte til at sælge deres Fartøjer,

og nogle Skibe bleve „oplagte tilForraadnelse-'. Bergen

tabte alene i 4 Aar fra 1709 til 1713, dels ved Forlis,

dels ved fjendtlige Kaperier 55 Skibe med en Drægtig-

hed af over 3000 Læster; efter en anden Opgivelse

kaprede Svenskerne under Krigen 26 bergensiske

Skibe. Indberetninger fra Stiftamtmænd og Magi-

strater angave Tallet paa de Skibe, der mistedes ved

Kaperier, for Trondhjems Vedkommende til 15. Der
var en saa almindelig Tilbagegang ved næsten alle Kjøb-

stæder, Handelspladser og Tolddistrikter i det sønden-

Danmark-Norge 1660—1720. II. 27
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fjeldske . at paa Strækningen fra Langesund til Frede-

rikshald sank Skibenes Tal og Drægtighed i Tiden fra

1*592 til 1723 fra 134 Skibe med l(».4o3 Læster ned

til 94 med 7233 V^ Læster, ikke færre end 76 Skibe gik

tabt for de søndenfjeldske Byer ved Kaperier **).

\'istnok var det en absurd Overdrivelse, naar Biskop

Deichmann i Kristiania i et Skrift, han 1724 tilsendte

Frederik IV som en Lovtale over Normændenes Hold-

ning under den store nordiske Krig. udtalte, at i det

mindste en tredje Del af Landets Indbyggere var bort-

smeltet under Krigen og over Halvdelen af Landets

forrige Velstand, Midler og Formue forloret''); men

det er paa den anden Side utænkeligt , at han skulde

have brugt slige Udtryk, naar det ikk*' havde været en

vel kjendt Sag. at Norge havde lidt meget ved Krigen.

De forskjellige Træk, som her ere anførte, vise

uigjendrivelig. at Tiden fra 1660 til 1720 ogsaa for

Norges Vedkommende, rent økonomisk taget, har havt

mørke Sider. Man kunde endog efter dem fristes til

den Formodning . at Udvikhngen ikke var heldigere i

Norge end i Danmark; og dette var sikkert ogsaa Til-

fældet paa visse Omraader, Rosencreutz's Ord, at Re-

geringens Planer med at faa Manufakturer i Gang vare

slaaede fejl, havde deres fulde Berettigelse. Det blev

udtalt af en Regeringskommission 1697. at der burde

anlægges saa mange Kobber- og Jærnmanufakturer som

muligt ved Kobber- og Jærnværkerne i Norge, for at

der ikke skulde gaa saa meget Metal ud af Landet som

(jarkobber og Stangjærn. Men alt. hvad der tilvirkedes

ved slige Manufakturer, var en Del Kakkelovne, Gryder

og andre lignende Gjenstande . der næppe vidnede om
noget højt Standpunkt og ikke vare skikkede til at finde

Afsætning undtagen i Norge og Danmark. Om Fa-

brikvirksomhed i andre Retninger var der saa godt

som ikke Tale, i det mindste ikke, naar man gik uden-

for den. der var paabudt at skulle finde Sted ved Tugt-

og Manufakturhuse. Bergen havde havt en Fabrikant
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med stor Foretagelsesaand i Tormøhlen, en Mand, som
Regeringen en Tid lang viste stor Tillid og endog gjorde

til sin Kommercedirektør ; men uagtet han fik forskjellige

Privilegier, udrettede han intet af Varighed. En enkelt

Oliemølle og et Sæbesyderi i Bergen eller Kristiania,

en Papirmølle i Kristiania, hist og her et Tobakspinderi,

det var omtrent alt, hvad de norske Byer kunde opvise

af Fabrikker, Den Tid var endnu tjærn, da man skulde

forstaa at drage sig Landets Rigdom paa Vandkraft til

Nytte paa anden Maade end ved at faa Savmøller i

Gang. Sandt at sige vare Folkets Fornødenheder i den

største Del af Landet for faa og tarvelige, og Velstanden

for ringe til at kunne frembyde Grundlag for en flersidig

Industri i større Stil. Husfliden eller Landsbyhaand-

værket formaaede at tilvejebringe det alier meste af,

hvad Fjeldbonden eller Fiskeren behøvede, Vadmels-

eller Skindklæder, Fjeldbondens Sko og Fiskerens Sø-

støvler ikke mindre end. hvad der hørte til Bygning

af Huse og Forfærdigelse af alskens Husgeraad. ja selv

Smykker og Pynt. En norsk Forfatter fra den første

Del af 18. Aarhundrede har ret levende skildret Hus-

fliden med følgende Ord: „Til Ulempen af Frost og

Kulde des bedre at udholde plejer Folkene, saa mange

som ere paa en Gaard, om Vinteraftener, naar det bliver

mørkt, samle sig tilsammen i deres Borgerstuer, hvor de

alle kan betjene sig med én Varme og Lys, og enhver

imidlertid gjøre sin Gjerning. Kvindfolkene med Spinden

og Væven, Mandfolkene med Gaardsredskab. samt deres

Klæder, Sko, Støvle og Skindklæder at færdige, hvilket

hver Bondedreng nordenfjelds selv maa gjøre, thi de

bruge der ikke mange Haandværksfolk , men ere selv

Smede, Tømmermænd, og alt. hvad Husets Fornødenhed

udkræver, maa de selv udrette" ^^). Det er et tiltalende

Billede, man her faar af en Almue, der forstaar at

hjælpe sig selv; men hvor megen Afsætning skulde en

saadan Landbefolkning kunne skafl'e Fabrikker og større

Industrianlæg? Rosencreutz havde Ret. naar han ud-

27*
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talte: ..Der er i Landet ikke den Manér at leve med
som de iSteder. hvor Manufakturerne florere". Forlioldet

var i saa Henseende som i Danmark. Den vanskelige

Opgave at udvikle en Industri, der kunde yde Udførsels-

varer, laa endnu for højt.

Der var intet, Regeringen havde ment. mere vilde

fremme Norges materielle Tarv end Bjergværksdriften.

Metalgruber og Bjergværker havde været drevne paa

kunstmæssig Maade, siden Kristian III havde indkaldt

tyske Bjergmænd og udstedt en formelig Bjerganordning

(1.539). Regering og Undersaatter vare i Overensstem-

melse med Datidens Grundsætninger overtydede om. at

den største materielle Lykke, der kunde falde i Statens

Lod . var Opdagelsen af (juld- eller Sølvminer. Som
Enevælden derfor af al Magt stræbte at faa noget ud

af Kongsberg Sølvværk. saaledes var Opmærksomheden

stærkt henvendt paa. om ikke lignende Goder kunde

vise sig andre Steder. Alen man kappedes ugsaa om
at opspore Jærn- og Kobbermalme, og fandtes der Spor

til shgt, vare Folk strax paa Færde for at faa et Bjerg-

værk i Gang. Staten havde jo endog sat Belønning for

enhver, der kunde opdage „Ærtsgange", og truet dem
med Straf, der skjulte deres Kundskab om, at slige

fandtes. Vi have set. hvorledes den ved forskjellige

Privilegier søgte at faa denne Virksomhed i rask Gang ''').

Om denne Bjergværksdrift var det nu . at Rosen-

creutz paastod l<i99, at den kun havde været til Landets

Skade. Hvor berettigede end flere af haus Ytringer

vare, synes det dog utvivlsomt, at Bjergværker, naar de

bleve drevne med Forstand, i hin Tid paa adskillige

Steder havde maattet kunne gjøre stor Gavn. Men
Ulykken var. at der var megen Letsindighed med i

Spillet, at slige Foretagender begyndtes uden tilstrækkelig

Forundersøgelse. Dygtighed eller Kapital. Beskyttelses-

systemet holdt her som saa tidt sin Haand over Udue-

hgheden og Svindelen. Under slige Forhold viste det

vovelige, usikre, der ifølge Sagens Natur hører med ved
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1

slige Foretagender, sig dobbelt ødelæggende. Det ene

Bjergværk gik da ogsaa over Styr efter det andet, ganske

vist tor tidt, naar der var gaaet nogle Aar, at blive tagne

op igjen, men ogsaa tidt for saa at volde nye Tab og

endelig blive forladte for stedse. Store Summer bleve

tabte ved adskillige af dem.

Regeringen selv kom mere end én Gang til at føle

Bjergværksdriftens Vanskeligheder, ikke blot, naar den

maatte overtage Bjergværker, der vare i Forfald, men
ogsaa ved det under saa store Forhaabninger af Kristian

IV anlagte Kongsberg Sølvværk. For at slippe for Under-

balance Aar efter Aar, overdrog Kristian V det 1673

til Rentemesteren Henrik Muller; men det gik galt for

ham, Kongen maatte atter overtage Værket, og dets

Historie i den følgende Tid vidner mere om Splid og

Klager over Administrationen end om Indtægt for Kon-

gen. Heldigvis forandrede det sig under Frederik IV.

Den graadige Statskasse fik i Tiden fra 1704 til 1714

et respektabelt aarligt Overskud derfra, saa opdagedes

1716 i Gruben „Gabe Gottes" en saa heldig Mine, at

Værket i Aaretl717 ikke gav mindre end 138.282 Rdlr.

og 1718 101,162 Rdlr. i rent Overskud ^^a), gfter skif-

tende Trængsler og gode Aar endte Tidsrummet saale-

des, at der kunde haabes en heldig Fremtid.

Hvor mange af de private Bjergværksforetagender

det end gik galt med, saa var der ogsaa saadanne, som

holdt sig paa en god Fod. Saaledes Bæruin, Hassel,

Fossum, lllefos og allermest vistnok Fritzø Jærnværk ^^).

Dette, der var anlagt (1673) af Statens fornemste Privat-

mand, Statholderen Ulr. Fr. Gyldenløve, blev ogsaa det

største. Samtlige disse Værker laa i den sydlige Del af

Norge, i det hele med mere eller mindre let Tilgang

fra Kysten og bekvemt for Afsætningen til Danmark,

der var et vigtigt Marked for dem. I en helt anden

Retning gik Udførselen fra Røraas Værk, der dels var

Norges vigtigste Kobberværk, dels det betydeligste Bjerg-

værk i den nordenfjeldske Del af Landet. Trange Tider,
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for det meste fremkaldte ved slet Bestyrelse, holdt dette

berømte Bjergværk nede i længere Tid. og det hjal]* ikke

engang, at Kristian V skjænkede det Participantskab. der

ejede det, 24,000 Kdlr. Først efter 1690 oprandt en

bedre Tid for Værket, om det end heller ikke nu kom
til at fattes paa Trængselsaar.

Hvor klart det end er. at det norske Bjergværks-

væsen i dette Tidsrum frembyder langt større Interesse

end alt, hvad der ellers i Norge og i Danmark frem-

kom af større Industri og Fabrikvirksomhed, har det

dog aabenbart ikke været en betydningsfuld Rigdoms-

kilde for tStateu. Det skabte ej heller en Velstand for

Norge, der kunde give dette Land et væsentligt Fortrin

fremfor Danmark.

I det hele vilde det ogsaa være en stor Fejltagelse,

hvis nogen vilde tro, at Norge var et rigere Land end

Danmark. Tvært imod. Allerede det er værdt at lægge

Mærke til. at de fleste store Formuer fandtes i Danmark.

En Formue som den, Abraham Lehn i Kjøbenhavn. der

dels var Vinhandler, dels Direktør for det ostindiske

Kompagni, efterlod sig 17(i9. nemlig 22.5.000 Rdlr..

kunde ganske sikkert ingen norsk Handelsmand opvise -').

og der var — alene med Undtagelse af Ulr. Fr. Gyl-

denløve , hvis man vil regne ham som blot norsk Gods-

ejer, samt senere Feltmarskal WedelP^) — Mænd iblandt

det høje Aristokrati i Danmark, der vare meget rigere

end nogen i Norge. Det var aabenbart væsentlig som

en Følge af disse Formuesforhold , ikke fordi Danmark
maaske havde 150,000 Menuesker mere end Norge*), at

Krigsstyren, der beregnedes efter Formuen, naaede

langt højere op i det første af disse Riger end i det

sidste. Den udgjorde saaledesl715 og 1720 i Danmark
henholdsvis 42.5,byi Rdlr. 19 V2 /•» og 512,995 Rdlr.

5b V2 f'i, i Norge kun 256.435 Rdlr. 26 p og 182.891

*) Om Befolkningsforholdene kan ses Henvisning 23.
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Rdlr. 29 p*). Listerne over dem. der 1691 bleve satte

til at yde Fortifikationsskat, vise. at det aldeles over-

vejende var Mænd eller Kvinder i Danmark, som kom
til at udrede de højere Portioner af den. Da Regerin-

gen 3 Aar etter udskrev et Tvangslaan. blev der iblandt

de 502 Personer, der næsten ganske kom til at bære

denne Byrde, kun optaget 55, som vare bosatte i Norge.

Gaar man Fortegnelserne igjennem over Statens Kredi-

torer fra den store nordiske Krigs Tid — 0.2; vi vide, at

det for den aller største Del var ved et Magtbud, at de

kom til at laaue Staten Penge — finder man, at i 1714

udgjorde de laante Kapitaler for Danmarks Vedkom-

mende 1,339.620 Rdlr., hvoraf der paa Kjøbenhavn faldt

984.956 Rdlr. 17 p, medens der fra Norge kun var ud-

skrevet som Laan 198,750 Rdlr. 34 p. Da Krigen endte,

løb den samlede Masse af den Slags Laan i Danmark

op til 1,509.780 Rdlr.. i Norge kun til 151.759 Rdlr.

Visselig maa det ikke overses, hvad allerede tidligere er

nævnt, at der iblandt de under Danmark opførte Kapi-

taler var betydelige Summer, der tilhørte visse for begge

Rigerne fælles Institutioner som Søetatens Kvæsthus. og

det er endvidere klart, at baade Tvangslaanene og Krigs-

styren rammede adskillige Centralembedsmænd , der om
de end boede i Danmark, dog ogsaa kunde siges at være

*) Vil man tage det samlede Beløb af Krigsskatterne for Åaret

1720, maa man endnu medregne ved Danmark Kopskat paa

61,784 Rdlr. 92 p og en Fourageskat, der udgjorde 28,753

Rdlr. 25 p, ved Norge en Extra Bordskat paa 33,318

Rrlr. 25 p og Høskat 4098 Rdlr. 71 p (Statsregnskab for

1720); men jeg holder mig udelukkende til Krigsstyren for at

have samme Udgangspunkt i begge Lande. Under Norge er

medregnet Indtægterne fra Island og Færøerne. Da det

maaske kan interessere, dermed at sammenholde de extraordi-

nære Skatter for Slesvigs og den kongelige Del af Holstens

Vedkommende, skal jeg anføre, at de her udgjorde i extra-

ordinær Kontribution 90,366 Rdlr., i Krigsstyr og Kopskat

123,214 Rdlr., i „Kornschatzgelder" 55,472 Rdlr. og i Hø- og

Halmpenge 26,752 Rdlr. Det samlede Beløb heraf var altsaa

c. 75,000 Rdlr. større end for Norges Vedkommende.
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Embedsmænd tor ^Jorge. Men selv naar dette tages

med i Overvejelsen, har Danmark dog her maattet ud-

rede betydelig større »Summer end Norge, og Grunden

dertil kan selvfølgelig ikke have været nogen anden end

den. at Regeringen har ment, at det havde den største

Kapitalformue.

Endnu mere overraskende er det dog maaske at se,

hvorledes ogsaa de ordinære Skatter løb højere op i

Danmark end i Norge. I Aaret 17]i» udgjorde saaledes

de ordinære Kontributioner . Familie- og Folkeskatten

og den ordinære Konsumtion i Danmark sammenlagt

822,318 Rdlr. 36 72 /"• i Norge derimod ikke mere end

274.214 Rdlr. 53 p^*). Ti Aar senere, 172<>. var Sum-

men af disse forskjellige Skatter for Danmarks Vedkom-

mende 852,444 Rdlr. 4i) />, medens de med Hensyn til

Norge ikke oversteg 267,959 Rdlr. 78 p. Den samlede

ordinære Indtægt udgjorde for Danmarks Vedkommende

1.117,104 Rdlr. 74 Va P i Aaret 1710 og l,323.2.io Rdlr.

48 V2 P i 1720, for Norge løb den op til henholdsvis

669.830 Rdlr. 88
'/g p og 522.479 Rdlr. 64 p^^). Der

kan efter dette ingen Tvivl være om, at den samlede

Værdi af. hvad der kunde beskattes, er i Danmark regnet

meget højere end i Norge , og dette tyder ingenlunde

paa størst Velstand i det sidste af de tvende Riger.

Men trods alt dette kan der ligesaa lidt være Tvivl

om, at økonomisk saa vel som socialt Forholdene i

Norge i det Tidsrum, hvorom vi tale. paa flere Maader

udviklede sig heldig i Sammenhgning med. hvad vi have

set. var Tilfældet i Danmark. Det følgende vil for-

haabentlig gjøre dette klart.
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Udvikling af Norges Næringsveje udenfor Byerne.

N<orge begyndte — det er et Hovedpunkt — Tids-

rummet med den overordentlig store Fordel i Sammen-
ligning med Danmark, at det havde lidt langt mindre

ved Krigene med Karl Gustav, og hvad der var endnu

vigtigere , med at det baade ved sine Samfundsforhold

og i økonomisk Henseende var kommet ind i lykkeligere

Spor end Eftoderriget.

I det 15. og 16. Aarhundrede havde det været en

politisk Ulykke for det, at det ikke havde havt et Ari-

stokrati, som havde kunnet være et Værn for dets Selv-

stændighed overfor den danske Adel i dennes Magt-

periode. Ogsaa senere har Norge i visse Henseender

maattet bøde , fordi det kun havde en svag Adel. Der

kan ikke være Skygge af Tvivl om. at hvis de norske

Adelsmænd havde været rigere og fiere i Enevældens

Tid, vilde Kongerne ganske anderledes have brugt Nor-

mænd paa høje Pladser i Statstj enesten , end de i det

mindste i lang Tid gjorde det. Norges Tilsidesættelse

for Danmark paa Here vigtige Omraader har for en stor

Del hængt sammen hermed. Men i social Henseende

var det afgjort en Lykke for Norge i Slutningen af det

17. Aarhundrede, at dets Adel var svag, dets Herre-
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gaardes Tal og Størrelse ringe. Vi have tidligere

set, hvilken Indflydelse dette havde paa Regeringens

Landbopolitik, hvorledes den ingenlunde i Norge som i

Danmark lagde særlig Vægt paa at holde Proprietærerne

oppe, at den gik langt mindre vidt i at indrømme norske

end danske Grodsejere iSkattefrihed for Hovedgaards-

taxten, og at den ved sine forskjellige Bestemmelser om
Fæstevæsenet ingenlunde lod Proprietærerne i Norge faa

saa store Kettigheder overfor Fæstebønderne (Lejlæn-

dingerne). som i Danmark*). Da desuden (jodsejerne

trods dette bleve gjorte ansvarlige for deres Bønders

Skatter, blev deres Stilhng under de trykkende Skatte-

forhold lidet misundelsesværdig. Det var derfor en na-

turlig Tingenes Gang, at da Prisen paa Selvejendora

samtidig steg, splittedes en stor Del af Godserne og

solgtes til Bønder. Medens der paa den Tid, Souve-

ræneteten blev indført, fandtes henimod lOn Herregaarde

i Norge, var deres Tal i Slutningen af det 18. Aarhundrede

indskrænket til nogle og tyve. Denne Udvikling tilhører

allerede for en Del Tiden før 1720. Ogsaa med Kron-

godset, der i de første Tiaar af det 17. Aarh. havde

omfattet over en Fjerdedel af al Jordejendofh i Landet,

gik det paa en lignende Maade. Frederik III solgte

den Del af det, som han havde pantsat under Svenske-

krigen, til Pantehaverne^ f. Ex. Marselierne, og allerede

1674 paastod Ulr. Fr. Gyldenløve. at næsten alle konge-

lige Godser der i Landet vare afhændede ^). Hvad der

var levnet, blev solgt af de følgende Enevoldskonger,

især af Frederik IV. kun med Undtagelse af en Del

Skove og Fiskevande. Men idet Krongodset gik over

til at blive private Godser, kotn det til at dele disses

vante Skjæbne mere og mere at blive Bondeejendom.

Dels bleve Hovedgaardene udstykkede, dels bleve

Lejlændingerne i det mindste for en Del efterhaan-

den Selvejere. Ulr. Fr. Gyldenløve kunde derfor

(1693) i det ovenfor nævnte Forslag til Kongen om
Lettelser i den norske Almues Kaar, udtale, at ,.udi
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Norge differerer Regeringen saameget imod andre, at

den der bestaar udi Bonden og af hannem mainteneres".

Elter hans Mening var „Bondens Velstand Fundamentet

til det ganske Bige Korges Konservation", Oppe i

Nordlandene saa det vistnok noget anderledes ud.

Krongodset, der her var blevet solgt i Tiden efter 1660,

var ikke blot strax langt overvejende blevet Proprietær-

gods, især ved Salg til Trondhjems Borgere, men ved-

blev ogsaa at være det i længere Tid. Her var der i

det sidste Tiaar af det 17. Aarh. kun faa Bondeselvejere ^).

Men denne Undtagelse formaar ikke at svække den

Kjendsgjerning, at det i den største og vigtigste Del af

Norge mest blev Selvejere, som Bondestanden kom til

at bestaa af'^). Det er ikke uinteressant paa Listerne

over de norske Skibe, der under den store nordiske Krig

bleve opbragte af Svenskerne, at træffe et Skib, som hed

„den norske Bonde". Det vilde aabenbart have været

utænkeligt, at et Skib i Danmark havde faaet Navn af

„den danske Bonde". Et saadant lille Træk peger klart

paa den store Forskjel i Bøndernes Kaar i de tvende

Riger.

Hvor m€get end allerede adskilligt i de fra den tid-

ligere Tid nedarvede Forhold kan gjøre en saadan For-

skjel i Udviklingen forklarlig, vilde den dog umulig have

kunnet finde vSted. hvis ikke de økonomiske Tilstande i en

visHenseende havde været heldigerei Norge endi Danmark.

Hvorledes skulde Selvejendom have kunnet vinde Overvæg-

ten, naar ikke Bønderne havde havt Penge til at kjøbe det

Gods. der blev solgt? Allerede 1661 indberettede en

Landkommission, som berejste Norge, at de, der havde

taget Kronens Gods i Pant — og det var tidt Bønder,

— vilde give en femte Del af Pantesummen til. naar de

maatte beholde, hvad de havde faaet som Pant. og paa

nogle Steder endog betydelig mere^). En Række Skjø-

der over det under Frederik III og Kristian V bort-

solgte Krongods vise da ogsaa. at Bønder jævnlig have

kjøbt af dette Gods og betalt det med rede Penge. De
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Heste af disse Kjøbere hørte endog til Lejlændingerne,

altsaa til den ringest stillede Del af Almuen paa Lan-

det*). Anderledes i Danmark. Paa en Tid. da her det

ene (iods efter det andet blev solgt til Spotpris, havde

der været en mageløs Lejlighed for Bønderne til at kjøbe

deres Fæstegaarde, hvis de blot havde kunnet opdrive

en ubetydelig Sum Penge, og hvis det havde været en

opmuntrende Udsigt at drive en mindre (raard paa egen

Haand. De havde kunnet kjøbe deres (ji-aarde forholdsvis

langt billigere, end det lod sig gjøre i Norge; men de

vare sædvanlig altfor fattige til at kunne gjøre det og

frygtede vel endog for at staa overfor Statens Skattekrav

uden Rygstød i en Godsejer. Vi have da ogsaa set, at

ved Krongodssalgene i Danmark under Frederik IV var

det kun faa Lodder af disse, som Bønder kjøbte. Ug
naar det er en Kjendsgjerning. at de norske Bønder

bare Skattebyrderne med større Lethed end deres danske

Standsfæller . at de deltoge med ikke ubetydelige Sum-

mer i de til visse Tider udskrevne Laan '), medens sligt

vilde være utænkeligt med Hensyn til de danske Bøn-

der, vidner ogsaa dette om, at de have havt fiere Penge

mellem Hænder end disse.

Hvorledes forklares dette? Enhver véd. at Ager-

jorden i Norge er mange Gange mindre udstrakt end i

Danmark, og at Agerbruget deroppe derfor langt fra

kan have den økonomiske Betydning som for vort Ved-

kommende her nede. Medens Egne som Hedemarken,

Toten. Komerike . Kingerike. Jarlsberg Fogderi. Jæde-

ren og en Del af Landet ved Trondhjemsfjord vare for-

holdsvis gode Kornegne. hvor Agerbruget kunde lønne

sig. bragte dette paa mangfoldige Steder, dels i Dalene,

dels ved Kysten kun liden Løn i Forhold til det Ar-

bejde, det voldte. Der krævedes en møjsommelig Kamp
for at faa opdyrket sparsomme Pletter af stenet eller

med Myrejord opfyldt Grund eller for at omdanne ryddet

Skovbund til Agerland. Dengang som nu lagde Klimaet

svære Hindringer i Vejen ug kunde skabe drøje Skufi'elser.



Vanskeligheder ved det norske Agerbrug. 429

Endog i enkelte Dele af Hedemarken kunde Frostnætter

i Eftersommeren eller den tidlige Høst tilintetgjøre

Haabet om Udbytte af Kornmarkerne. Langt værre

maatte det da staa til i de højere Dele af Dalene, her

hvor de tidlige Frostnætter indtræde langt tiere, og hvor

Faren for at se Kornet visne i tørre Somre kommer til

som en Ulempe. Der er Steder i Nummedalen i Trond-

hjems Stift, hvor man maa regne paa Misvæxt hvert

femte Aar. Ude paa Vestkysten med dens ringe Vinter-

kulde var Bonden vistnok sikker imod Frosten ; men der

voldte den ringe Sommervarme, den idelige Slud og Regn
næsten ligesaa store Bryderier. Om ogsaa de lange Som-

merdage kunde give Byg og Havre en forbavsende kort

Væxtperiode, om det end paa sine Steder kunde siges,

at der kun behøvedes 8 Uger, fra Bygget var i Sækken,

indtil det atter kom i Sækken, var en regnfuld Sommer,

i det mindste i den nordligere Del af Landet, i Stand

til at hindre Kornet i at blive modent.

Og naar den lille Agerlod i mangen Dal kun kunde

give et ubetydeligt Kornudbytte, saa kostede det ogsaa

ofte stor Møje at skaffe det nødvendige Vinterfoder til

Kvæget. Høet maatte for en stor Del slaas paa spredte

og tidt afsides liggende Myrer eller Engslaatter paa

Fjeldene, hvor den, der slog det, kunde staa Fare for

ved et Fejltrin at styrte ned i Afgrunden, og hvorfra

det kun med megen Besvær, og jævnlig med Livsfare,

kunde føres hjem. Der var Egne, hvor Bonden kun ved

at bære det paa sin Hyg kunde skaffe det ned til vej-

bare Steder. Ude ved Vestkysten i den nordligere Del

af Landet maatte Høet tidt slaas paa Smaaøerne ude

i det store Hav. Ogsaa her var der Farer og Besvær

at kæmpe med for at afvinde Naturen et ofte kun kar-

rigt Udbytte. Naar saa, som jævnlig kunde hænde i

ufrugtbare Dalstrøg eller oppe i Nordlandene, det Hø,

som det var lykkedes at faa i Hus. ikke var tilstrække-

ligt til at fodre „Buskapen" med, greb man til at samle

Kensdyrmos, Kviste. Rødder og Løv, eller man tog sin
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Tilflugt til Tang og Tåre (en Slags .Søgræa). man kogte

Fiskehoveder eller Fiskeindvolde i Yand. ja paa sine

Steder vragede man end ikke Hestegjødning som Kvæg-
foder. Den Næring, Kreaturerne paa den Maade fik.

var tidt ikke i Stand til mere end blot at holde Livet

i dem den lange Vinter igjennem.

Meget af alt dette er den Dag idag, som det var

for Aarhundreder siden; men do Vanskeligheder, Natur-

forholdene volde, maatte nødvendigvis paa mange Steder

være ulige større i en Tid. da der enten slet ingen Veje

fandtes, eller de kun vare overordentlig slette, og da

Agerbruget stod paa et kummerligt Standpunkt; Red-

skaberne vare ligesaa slette som de, vi have set. bleve

brugte i Danmark. Endnu op i det 19. Aarhundrede

har man i visse Egne truffet Træharver i Brug, og saa

sent har man ogsaa paa mange Steder kunnet se Folk

følge den gamle Uskik. Aar efter Aar at dyrke den

samme Sæd paa den samme Jordlod.

Fandtes der end ikke et Fællesskab af en saa for-

dærvelig Natur som det, der raadede i Danmark — en

simpel Følge af Landets langt mere spredte Bebyggelse.

— saa var der dog noget, der Hgnede det. Siden

Middelalderen havde det været almindeligt, at de norske

Bøndergaarde, der oprindelig for det meste vare store,

bleve beboede og drevne af flere „Opsiddere". som paa

en Maade vare Samejere. I det mindste i en stor Del

af Landet havde der ved slige Gaardbrug holdt sig et

Fællesskab, hvoraf der endnu har været betydelige Levnin-

ger for ikke mange Aar siden. Undertiden gik dette Fælles-

skab saa vidt. at Opsidderne skiftedes om at dyrke de

Agre, der hørte til Gaarden; men sædvanlig havde det

Form at den saa kaldte Tejgblanding, der stærkt svarede

til Fællesskabet ved de danske Landsbyer. Med andre

Ord, Indmarken var delt i en Række mindre Lodder

efter dens forskjellige Godhed, saaledes at hver Opsidder

havde sine Lodder og drev dem for sig. Skyggesiderne

ved det danske Fællesskab. Splittelsen af den enkelte
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Mands Jord i en Mængde Lodder, der laa blandede
imellem de andre Ejeres Jorder, og den Afhængighed,
hvori den ene Jordbruger derved tidt kom af den anden,

der hørte med i Fællesskabet, viste sig da ogsaa her. om
end ganske vist efter en mindre Maalestok. Der var frem-

deles for saa vidt Lighed, som baade ved det danske og det

norske Fællesskab Overdrevet eller Udmarken, i Norge

særlig Fjeldbejterne, vare fuldstændig til Fællesbrug.

Det samme kunde være Tilfældet med Skoven, hvor

Fællesskabet ogsaa undertiden omfattede flere Gaarde.

Et Jordbrug, der dreves under slige Forhold og

næsten udelukkende holdt sig til Dyrkningen af Byg
eller Havre, ydede selvfølgelig ingenlunde et Udbytte,

der var tilstrækkeligt til at brødføde Landet. Indførsel

af Korn var derfor en Nødvendighed. Indtraf der Uaar,

kunde der komme strænge Tider, i hvilke man hverken

havde nok i det Korn, man kunde faa tilført, eller mægtede

at hjælpe sig igjennem ved de Oplag, det var Skik paa de

enkelte Gaarde at have af Fladbrød, der var bagt saa-

ledes, at det kunde holde sig Aaringer igjennem. Folk

maatte da gribe til kummerlige Surrogater, f. Ex. til at

blande Fyrrebark i Melet.

Det er ikke noget lyst Billede, slige Forhold give;

de gjøre det forklarligt, at der kunde klages over alskens

Nød, og at der jævnlig kom Indberetninger til Regerin-

gen om, at den norske Almue havde det strængt. Det
maa vel endog siges, at den danske Bondealmue for en

stor Del kom lettere til sin Føde end den norske. Men
Billedet har ogsaa andre Sider.

Normændene have altid havt et uvurderligt Gode i

deres Fjeldgræsgange; deres Sæterbrug har været, som
det endnu er. et saare vigtigt Tillæg til deres Agerbrug.

Medens den danske Bonde allevegne, hvor der ikke til-

fældigvis hørte Overdrev eller større Engstrækninger til

Landsbyen, maatte lade sit Kvæg nøjes med det daarlige

Græs paa den af Bymarkerne, der laa hen som Fælled,

og kun kunde hjælpe derpaa ved at drive Kreaturerne
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ud i Skove, hvis saadanne laa i Nærheden, havde den

norske Bonde i den største Del af Landet sin Sæter at

søge hen til med sine Køer fra Vaar til Høst. End

ikke lange Afstande, indtil paa 10 danske Mile, skræm-

mede ham fra at drive sit Kvæg derop. Det var med
god (Trund. Thi paa Sæteren vandt de tidt om Vinteren

sultefødede Køer Kræfter, og her trivedes de fortrætfeUg

ved Fjeldgræsset, der voxede hgesaa godt og nærende

dengang som den Dag idag, uafhængigt af. om Ager-

bruget var fremskredent eller ikke. Herfra fik Bonden

endelig for en Del sit Hø, som han stakkede deroppe

for ved Vintertid i Slædeføre at bringe det hjem. Langs

Nordlandenes Kyst frembøde adskillige Smaaøer et

lignende Gode for Bønderne, og her var der ypperlige

(iræsgange for Faar, som kunde gaa ude hele Aaret

igjennem. Intet var da rimeligere, end at den norske

Bonde saavidt muligt lagde sig efter Kvæghold. Medens

hans Mark næppe formaaede at yde ham. hvad han

behøvede af Korn. gav hans Kvæg ham mangt et Sted

Indtægt ved Salg af Ost. Smør og Kjød. Der blev der-

for holdt mange Køer. endog i Forhold til Folkemængden

flere end i vore Dage**). Vi have set. hvor langt det

var fra, at det samme kunde siges i Danmark, i det

mindste hvad Bønderne angik.

Hvor store Besværligheder den norske Bondes Liv

end var underkastet, havde han den overordentlige For-

del fremfor den danske Bonde, at han langt mere var

sin egen Herre. Det er allerede nævnt, at Fællesskabet

fandtes i en lettere Form i Norge end i Danmark, og

det var desuden stærkt forsvundet i de bedste sønden-

fjeldske Agerbrugsdistrikter. Men, hvad der var det

vigtigste, Hoveriet tyngede ikke paa den norske saaledes

som paa den danske Bonde. Naar det allerede tidligere

havde havt et mindre Omfang i Norge end i Danmark,

saa tabte det selvfølgelig endnu mere i Betydning ved

Proprietærgodsernes Formindskelse. Den Raadighed. den

norske Bonde, Lejlændingen saavel som Odelsbonden,
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havde over sin egen Tid, befriede ham fra det næsten

haabløse, der tidt var i den danske Hoveribondes Stil-

ling, den bragte ham til med Frejdighed at tage fat paa

sit Arbejde og udjævnede i en overordentlig Grad den

Fordel, som Danmarks frugtbarere Jordbund frembød for

Bonden her nede. De heldige Virkninger deraf for-

øgedes ved den ulige mere betryggende Stilling, som
Ordningen af Fæstevæsenet i Norge hjemlede den norske

Lejlænding^) i Sammenligning med den, hans danske

Standsfælle havde. Han var langt mindre end denne

udsat for det sløvende, der laa i Umyndighedsforholdet,

som Fæstevæsenet let kunde fremkalde.

Af stor Vigtighed var det fremdeles, at medens den

danske Almue udenfor Kjøbstæderne var henvist til

Landbruget alene, idet Fiskeriet kun paa enkelte Steder

havde Betydning, var Forholdet i Norge et helt andet.

Allerede det Fiskeri, der blev drevet i mange af de

norske Elve, var vigtigt. Det ydede dels et godt Til-

skud til den daglige Husholdning, dels var Laxen, som
tidt fiskedes i Mængde, en god Handelsvare. Men langt

vigtigere var Havfiskeriet.

Enhver véd, at Befolkningen paa Norges vidt strakte

Kyst, i det mindste fra Kap Lindesnæs til Varangerfjord,

for en stor Del er henvist til at leve af Havet. Medens
Skibsfarten dengang spillede en ulige ringere Rolle i

Norge end nu, trivedes Fiskeriet forholdsvis ligesaa stærkt

i det 17. som i det 19. Aarhundrede. Den Fiskerigdom,

der stedse har udmærket Havet i disse isfri Farvande, har

været en Velsignelse for Norge, hvis golde Kyststræk-

ning ellers paa mange Strækninger vilde være ubeboet. I

Fjordene og paa Fiskegrunde, snart i kortere, snart i

længere Afstand fra Land fiskedes i hin Tid ligesom nu

langs Vestkysten hele Aaret igjennem forskjellige Torske-

arter, fremfor alt den store Havtorsk eller Skrejen, som
den nordlandske Folkedigter Petter Dass i sin Begejst-

ring kalder „Normandens Krone", desuden Silden og

ved den sydlige Del af denne Kyst Makrelen og

Danniark-Norgc 1660—1720. II. 28
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Flynderen. Ogaaa Hummerfiskeriet var godt begyndt

ved den søndre Del af Vestkysten. Som den

vigtigste Fiskeegn i den sydlige Del af Norge gjaldt

Søndmør. Her vovede de uforfærdede Fiskere sig indtil

15— 16 Mil ud til den under Navnet Stor Eggen he-

kjendte Grund for at fiske Kveiten eller Helletiynderen.

„Dronningen i Vand", som den nævnes af Petter Dass, og

Langen, en Torskeart af ualmindelig Størrelse. Selv de

mægtige Brugder og Haakjæringer (Havkale) fangedes i

disse Farvande, da deres Lever gav meget Tran. Om
muligt en endnu større Rolle spillede Fiskeriet langs

det nordlige Norges Kyst fra Romsdalen og Nord paa.

Men hvor vigtigt end det Fiskeri var, der saaledes

blev drevet ligesom til Stadighed, var det dog dengang

som nu især, naar Havtorsken eller Silden til visse Tider

i uhyre Stimer nærmede sig Kysten, at Fiskeriet fik et

storartet Omfang. Det er vel bekjendt, at Lo-foten er

Hovedpladsen for de kolossale Torskefiskerier. Herhen

søge Fiskerne i deres aabne Nordlandsbaade fra Kysten

i vid Omkreds, tidt i en Afstand paa 30 til 40 Mile,

for at, være rede til med Dybagn, Liner eller Garn at

fange Torsken i Millionvis, naar dens store Stimer ved

Begyndelsen af Februar søge ind fra Nordhavet og

Ishavet til Vestfjorden for at gyde deres Rogn i dens

Vande. Og som Fiskeriet nu drives her, saaledes er

det blevet drevet Aarhundreder tilbage i Tiden. Det

synes, som om Torsken har søgt til disse Egne, saa

langt Historien gaar tilbage. Fremgangsmaaden ved

Fiskeriet er bleven bedre i Tiderne, man har fundet

paa nye Redskaber til at fange Torsken med; men

det vigtigste Fremskridt, Overgangen til at bruge Garn.

begyndte allerede at finde Sted i Slutningen af det 17.

Aarhundrede.

Længst imod Nord ved Finmarkens Kyst var Fiske-

riet i den Tid, hvorom vi tale, næppe saa stort som i

vore Dage, nu da Torskefiskeriet her ikke er langt fra

at kunne maale sig med det ved Lofoteu; men det ,var
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dog betydeligt, og Syd for Vestfjorden kunde paa visse Tider

forskjellige Dele af Kysten frembyde et lignende Skue som
det, man plejer at se ved Lofotens Fiskevær fra Februar

til April. Hist og her ved Nordlands Kyst, især ved

Øen Trænen, langs Nummedals, Fosens, Nordmørs og

Romsdals Fogderier, og Sønden for Kap Stat paa flere

Steder af Vestkysten ned til Mandals Fogderi søgte i

hin Tid Torsken ind med sine Stimer i Aarets første

Maaneder igjennem kortere eller længere Perioder. Et
forunderligt Liv fandt ved slige Lejligheder trods den

barske A årstid Sted rundt omkring paa de Øer eller i

de Kystegne. hvor Fiskerne samledes, undertiden i Tu-

sendvis, hvor de syslede med deres Baade og Redskaber

eller kjøbslog med de Handlende, her endelig, hvor

Fisken tilberedtes, hvor den ophængtes paa lange Stæn-

ger som Rundfisk og Rodskjær eller flækkedes som Klip-

fisk for at føres bort til Tørring andensteds.

Om end ikke fuldt saa vigtigt som Torskefiskeriet,

var dog ogsaa Sildefiskeriet i høj Grad mærkeligt. Lige-

som det gjaldt om Torsken — naar undtages dens aar-

lige Vandringer til Lofoten — . saaledes kom ogsaa Sil-

den periodevis. JBaade 1661 og 1662 satte den saaledes

med umaadelige Stimer ind ved Kysten af Bergens Stift.

Senere begyndte Vaarsilden efter en Del Aars Afbrydelse

atter i Slutningen af Aarhundredet hver December i

Massevis at søge ind imod forskjeUige Steder af Kysten

Sønden for Kap Stat, og dette holdt sig, om end med
nogle Svingninger, indtil 1784. Oppe ved Nordmør og

Fosen fangedes Høstsilden efter stor Maalestok i Slut-

ningen af 17. Aarhuudrede. Ogsaa til dette Fiskeri

knyttede sig storladne Optrin og anstrængt Virksom-

hed Aar efter Aar Vintermaanederne igjennem indtil

Marts.

Enhver, der tænker paa. hvilke Storme der ved

Vintertid rase paa Havet langs Norges Vestkyst, vil til

Tanken om det norske Fiskerliv knytte Forestillingen om
Møje og Farer. Fiskeriet ved Lofoten fandt vel den-

28*
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gang ligesom nu til Dags aldeles overvejende Sted paa

(len østlige Side af disse Øer; men Yestl'jordens Bølger

oprøres kun altfor let ved en Storm fra Syd Vest, Sej-

ladsen derhen kunde fra sine Steder af Kysten vare Tiger

igjennem. og det ikke blot i den koldeste, men ogsaa i

den mørkeste Aarstid, naar der kun var faa Timers Dag
eller maaske slet ingen. Paa mange Steder maatte

Torske- eller Sildegarnet. Linen eller Dybagnet røgtes i det

aabne Hav. hvor det kunde hænde, at Storm og Søgang rev

Garnene bort eller filtrede dem sammen i det kompletteste

ITrede. eller hvor Storm overfaldt Fiskerne i deres aabne

Baade, saa de selv gik til Bunds i Stedet for at bringe

en rig Fangst hjem. I Aaret 1625 vare ikke fæiTe end

21(1 Fiskere fra Nummedal druknede ved en saadan plud-

selig Storm. Naar Fiskeren var kommen til det Fiskevær

eller det Næs, hvorfra han skulde drive sit Fiskeri, var

han tidt nødt til at vente Dag efter Dag, medens Stor-

men gjorde al Fart ud paa Havet umulig, og den kost-

bare Tid til Fiskeriet gik tabt. Hans Nattely var en

snæver Hytte, hvor han maatte stuve sig sammen med
en Mængde Kammerader, hvis gjennemvaade Klæder

og trannede Støvler fremkaldte en Os . som kun Fisker-

nerver kunde liolde ud. Held ham endda, naar han

havde en saadan Hytto at krybe ind i og ikke maatte

overnatte i Januar- og Februarnattens Kulde og Slud

under aaben Himmel eller med sin Baads Sejl som et

improviseret Telt! Og saa var han endda udsat for. at

Fiskeriet kunde slaa fejl og for, at alt det Arbejde kunde

være spildt, der Uger igjennem var blevet brugt i de

tidt fattige Hjem for at skaiTe de Levnetsmidler til Veje.

som behøvedes til Ucderhold paa et Togt, der kunde

vare tre til fire Maaneder.

Men ikke nok med Fiskeriets Besvær, det gjaldt

om at kunne kjøbslaa forstandig med Kjøbmændene fra

Troudhjem. Stavanger og forskjellige mindre Handels-

pladser, men fremfor alt med dem fra Bergen, baade

Gai-perne eller de Kontorske. d. v. s. de tyske Kjøbmænd



Norske Fiskeres Liv. 437

der. og Bergens egne Handelsmænd. Var det Udliggere

fra disse Byer, som drev Fiskehandelen paa Markederne i

Is' ordland, Komsdalen eller andensteds, da havde Fiskeren

vistnok let ved at faa solgt sine Varer; men han maatte

tage sig godt i Agt for, at ikke den snedige Kjøbmands-

svend drak ham fuld, saa han solgte sin Rundfisk eller

sin Rodskjær langt under Prisen eller tog slette, værdi-

løse Varer i Stedet derfor. Tidt maatte Fangsten

føres til selve Byerne for at forhandles der. Medens de

bergensiske Kjøbmænd hentede Fisken i Finmarken paa

deres egne Skibe, var det Nordlandsfiskernes Sag at føre,

hvad de havde fisket, til Trondhjem eller Bergen. Saa

gik Rejsen afsted i store flalvdæksfartøjer, de saa

kaldte Jægter, der oppe fra Lofoten havde henved

120 Mil at tilbagelægge for at naa Bergen. At-

ter her var der Farer at udstaa, især da Far-

tøjerne tidt vare saa overlastede, at det var svært at

manøvrere med dem. Og naar Fiskeren endelig kom i

Land paa Bergens eller Trondhjem s Brygger, gjaldt det

en Kamp i Snildhed med Kjøbmanden, der havde en alt

for stor Overvægt over den paa Landjorden kejtede og

enfoldige Fisker, til ikke jævnlig at misbruge sin Kløgt

og Handelskundskab eller til ikke at trække Aagerrenter

af de Penge, som Fiskeren maatte laane hos ham, naar

Storm havde ødelagt hans Fiskeredskaber, eller han havde

tilsat, hvad han ejede, paa Udgifter til et fejlslaaet

Fisketog. Petter Dass, der følte saa varmt for sine nord-

landske Sognebørn, klagede omtrent 1700 bittert over, at

Nordland saa dybt i Skyldbøgerne staar,

Gjældbunden til begge sin Øre.

I ikke mindre stærke Udtryk har Holberg i sin

Bergens Beskrivelse udmalet det Tryk, hvorunder de

tyske Kjøbmænd i denne By holdt Nordlandsfiskerne.

Disse vare ligesom de Kontorskes Vornede^^). Men det

kan være Tvivl underkastet, om de indfødte bergensiske

Kjøbmænd vare stort behageligere for Fiskerne at have
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at gjøre med. Da Regeringen HiHo sendte Amtmæn-
dene Lilienskjold og Lindenow til Finmarken for at un-

dersøge Forholdene der, kom de under Vejr med meget

Uvæsen, De fandt endog, at de bergensiske Kjøbmænd
havde for Skik uden videre at gjore sig til Herrer over Al-

muesmænds Dødsboer deroppe og, naar disses Midler ikke

forsloge til at betale Gjælden. da tvang Børnene til at

træde i deres Tjeneste og blive der saalænge, indtil de

ved personliijt Arbejde kunde siges at have afbetalt For-

ældrenes Gjæld ^-).

Men trods alt dette var der ikke blot Kraft, Ufor-

færdetbed og Udholdenhed i dette Liv, saaledes som der

er det den Dag idag; men det havde ogsaa sin magiske

Tillokkelse og sin Tilfredsstillelse. Det var en Kamp
med Elementerne, som for det meste kunde sejrrig be-

staas, der var i Fiskestimernes Masse Udsigt til et Bytte,

som, om det end undertiden svigtede, dog langt tiere

lønnede Møjen, og der var i den hele Færd noget, som

stemmede med Folkets inderste Væsen. De. der vare

henviste til alene at leve af Fiskeriet, havde det vistnok

tidt kun trangt. Der klagedes i 17. Aarhundrede over

Fattigdom hos den nordlandske Almue, som dette for en

Del gjaldt om; vi have set, i hvor stærke Udtryk Rosen-

creutz skildrede den Nød, der kunde herske deroppe mod
Nord, og Regeringen, som stærkt ønskede Fiskeriernes

Fremme, saa sig nødt til paa forskjellige Maader at

sikre Fiskerbefolkningen imod Udsugeiser og Frellerier.

Men for mangfoldige langs Norges Kyst var Fiskeriet et

Tillæg til deres lille Jordbrug, som gav god Fortjeneste

paa en Tid af Aaret, da der intet var at arbejde paa

Jordlodden, og det var for saadanne en ypperlig Hjælp.

Fiskerlivet blev endelig et Grundlag for den Fortrolighed

med Søen og den Kjærlighed til den, som efterhaanden

i stigende Grad har gjort Normændene til et søfarende

Folk som faa og skabt deres rige Fragtfart i senere

Tider '').

Medens Fiskeriet, saa langt Norges Historie gaar



Trælasthandelens Opsving. 439

tilbage, havde spillet en vigtig Rolle som Næringsvej for

Befolkningen paa Vesterlandet. var det først langt senere,

at det blev klart, hvilken Velstandskilde der laa i Lan-

dets vidt strakte Skove. Den Begejstring, med hvilken

den gamle Peder Claussøn Friis omtrent 1600 taler om
„det moget gaffnlig oc vit berømde Three Furre" ^*). og

hvormed en anset topografisk Forfatter fra det IS. Aar-

hundrede. Hans Strøm kalder Fyrretræet „denne Konge
iblandt Trrcerne, vor norske Ceder, der oprejser vore Huse.

sætter vore Savværker i Gang og laster vore Skibe" ^^),

den bar vistnok været fuldt forstaaelig i de sidste Aar-

hundreder, i hvilke Trælasthandelen har spillet saa stor

en Bolle. Men det var ikke førend Begyndelsen af 16.

Aarhundrede. at Udførselen, dels af Fyrre-, dels af Gran-

tømmer fik Betydning. Til Held for en stor Del af

Norge naaede denne Udførsel efterhaanden et overordent-

ligt Omfang, og Trælastens Yærd steg betydelig, da man
lærte selv at skjære Tømmeret paa Savmøllerne, til hvis

Drift Elvene allevegne frembød Vandkraft i overflødig

Mængde. Udførselen af Trælast havde allerede 1664. altsaa

kun et Par Aar efter, at Souveræneteten var indført, naaet

det særdeles store Omfang af omtrent 240,000 Læster

aarlig^^), to Aar efter fandt den forfærdelige Ildebrand

Sted, der ødelagde London, og gav Anledning til forøget

Indførsel af Tømmer til England. Det blev derfor træf-

fende sagt af Biskop Bircherod, at Normændene varmede sig

godtved den Ildebrand. Den store Udførselsmasse over-

fyldte undertiden Markederne og trykkede Priserne

;

men der maatte dog nødvendigvis ved denne Handel

komme Penge i Omløb iblandt Bondebefolkningen højt

op i Dalene saavel som paa Strøget imellem Vestkysten

og Højfjeldene. Atter her ligesom ved Fiskerierne

kostede det tidt Møje og Farer at skaffe den Vare til

Veje, der skulde udføres. Det var en drøj Dyst ved Vin-

tertid at være til Fjelds og fælde Træer i dyb Sne og

knagende Kulde, tidt ene i de udstrakte Skove Dag efter

Dag, med den tarvelige Kost, der kunde tages med
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hjemme fra. og med en Grenhytte til Ly og Leje. Men
atter her holdtes Modet oppe ved Haabet om at vinde

et godt Tillæg til Jordloddens eller Sæterens Udbytte.

Uagtet Handelsforholdene i flere Henseender vare

lidet heldige, kunde denne Indtægtskilde blomstre under

selve Krigene med Svenskerne i Midten af 17. Aarhun-

drede, samtidig med at Danmarks Sletter blevc hærjede

fra den ene Ende til den anden, og den vedblev at blom-

stre, medens Godsejere og Bondestand i Danmark kæm-
pede en fortvivlet Kamp for at komme op af Elendig-

heden.

Nu til Dags kan intet Menneske sige, at Norge
okonomisk er lykkeligere stillet end Danmark. Det

danske Agerbrug tillige med den Industri og Handel,

der knytte sig dertil, opvejer fuldt Norges mere forskjel-

lig artede Næringsveje. Men Forholdet stillede sig i det

mindste til Dels anderledes i Enevoldsmagtens første

hundrede Aar. Da gik Agerbruget ikke blot ikke frem i

Danmark, det blev endog som en Følge af de forskjel-

lige Forhold, vi tidligere have dvælet ved. næsten mindre

produktivt. Der var en ødelæggende Vexelvirkning imellem

Landbrug og sociale Tilstande. Paa en saadan Tid

maatte Danmark føle det som en overordentlig stor

Ulykke, at det saa godt som aldeles var indskrænket til

sit Agerbrug. Norge var heldigere stillet. Samtidig med
at dets lykkeligere sociale Grundforhold virkede til større

Drift og Friskhed, gav særlig Trælasthandelen i en stor

Del af Landet de norske Bønder rede Penge til at

betale deres Skatter og endog lægge en Skilling til

Side. Der var Bønder, som drev Trælasthandel i stor

Stil. *^) Norges Skovfattigdom vestenfjelds vidner nu for

Tiden højt om, at der dengang er blevet hugget i Sko-

vene til „Upligt", hvor meget Regeringen end stræbte

at regulere Skovhugsten. Man kan godt forstaa, at alle-

rede i hin Tid de styrende Mænd kunde blive bange for

Skovenes Fremtid, naar de saa. hvorledes der blev fæl-

det for Fode i dem paa de lettest tilgængelige Steder.
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Men denne Skovhugst virkede væsentlig til at hjælpe

Norge over en stræng Tid. Og hvor taabeligt det end

vilde være, om man vilde tænke sig de norske Bønder

som i det' hele velstaaende, hvor sikkert det end er. at

der paa sine Steder har været megen Fattigdom iblandt

dem, vil det dog af de her anførte Forhold kunne for-

staas, at de i det mindste i adskillige Egne maatte

blive gunstigere stillede end deres Standsfæller i

Danmark. Man kom da iblandt andet til at se det for-

bavsende, at medens Ejendommenes Værdi ikke gik

frem i Danmark i dette Afsnit af Enevældens Historie,

vise statistiske Data for store Dele af Norge, at selve

det norske Agerbrug udviklede sig til større Produk-

tivitet i Tiden fra 1660 til 1720. Det var en Tilvæxt.

som i det hele svingede imellem 40 og 100 Procent. ^^)



Attende Kapitel.
De norske Kjøbstæders Kaar. — Sammenligning imellem dem og

de danske Byer. — Islandske Tilstande.

D<'et har ikke mindre Interesse at følge Udviklingen

i de norske Kjøbstæder. Naar der idelig lød Klager fra

dem. naar de kun nævnede sig selv som fattige, og

naar Regeringsmændene 1691 ligesaa vel fandt, at Til-

standen i dem var daarlig, som de mente, det gjaldt om
de danske Byer, tyder det ikke paa, at vi ved at gaa

nærmere ind paa Forholdene i dem ville finde dem ly-

sere end i de danske Byer. Ved Ansættelsen til Forti-

fikationsskatten 1691 sattes ogsaa de norske Byer ikke

til et større Paalæg end 22150 Rdlr.. medens de danske

Kjøbstæder maatte yde 31590 Rdlr. Denne Forskjel

har vistnok sin Forklaring i, at Byerne i Danmark vare

langt flere end i Norge; men naar man sammenligner

Posterne for de enkelte Kjøbstæder, faar man ikke Ind-

tryk af stor Overvægt for de norske Byers Vedkommende.

At Bergen staar ligesom hors la ligne, er en Selvfølge,

den maatte udrede 8400 Rdlr. For øvrigt træffe vi ved

Bragernæs og Strømsø, eller det nuværende Drammen, i

Forening en Sum paa 3500 Rdlr.. Kristiania sattes til

300(» Rdlr., Trondhjem til 250(> Rdlr.. Skeen til lOOii

Rdlr. ^). Sammenstiller man hermed, hvad de større
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danske Kjøbstæder bleve satte til at yde ved denne Lej-

lighed, at Aalborg maatte betale 3000 Rdlr. . altsaa det

samme som Kristiauia, Odense 2200 E.dlr. eller paa lidt

nær lige saa meget som Trondhjem, Ribe 1500, Kjøge

1400. Næstved 1200, Randers, Viborg og Helsingør hver

1000 Rdlr , viser det sig, at Overvægten hos Kjøbstæderne

i Norge ikke gjaldt for stor*). Om en enkelt norsk By
lyde Beretningerne endog særdeles ugunstige. Et konge-

ligt Reskript af 1692 omtaler saaledes Borgerskabet i

Tønsberg som saa fattigt, at det ikke var i Stand til at

afkjøbe den omboende Bondealmue dens Trælast-).

Det saa i forskjellige Henseender ej heller mindre

smaaligt og ravnekrogsagtigt ud i de norske end i de

danske Kjøbstæder. Vi have allerede set, at om Indu-

stri i større Stil var der ligesaa lidt Tale i den ene

Klasse Byer som i den anden. Indbyggerantallet var

kun lille. Bergen, der uden Sammenligning var den største,

talte 1722 ikke mer end 2500 Familier^). Regnes en

Familie i Gjennerasnit til 5 Personer, og føjes dertil en

Del ugifte Mænd og Kvinder, kommer man næppe

op over 14000 Mennesker. Af de andre Byer synes in-

gen at have havt større Folkemængde end Helsingør.

Odense eller Aarhus, næppe flere end imellem 3 og 5000

Indbyggere. Det giver kun Indtryk af saare smaa Kom-
munalforhold, at Kristianias aarlige Budget 1722 kun

var 1600 Rdlr.''). Aandelige Interesser var der liden

Tanke om at fremme. Efter at Norge havde faaet sit

første Bogtrykkeri 1643, nemhg i Kristiania, var dette i

lang Tid i Stand til at tilfredsstille Landets Behov, Ber-

gen fik ikke noget saadant førend 1721, og en ordenthg

Boghandel opstod i denne By først i Begyndelsen af 19.

Aarhundrede '). En norsk Avis var noget ukjendt hele

*) Den Sum, der samtidig anføres for Kjøbenhavn, 30,000 Rdlr.,

er ubrugelig til Sammenligning, da de særlig store Formuer

i denne By bleve opførte under en anden Rubrik med de en-

kelte skattepligtiges Navne.
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Tidsrummet igjennem. At Undervisningsanstalterne ikke

mere vare i Stand til at udbrede Oplysning deroppe

end samtidig i de danske Kjøbstæder, følger af sig

selv. Naar undtages Statens Latinskoler i nogle faa

Kjøbstæder og et Par Navigationsskoler, den ene i Ber-

gen, den anden i Kristiansand, kjendtes kun nogle kum-

merlige Borgerskoler, En enkelt lærd Mand har siddet

hist og her som Gejstlig eller som Skolemand; men el-

lers vilde man i de norske som i de danske Byer have

ondt ved at finde nogen, der havde Sans for Litteratur.

En litterær Kvinde som Dorthe Engelbrechtsdatter var et

Særsyn. Livsforholdene vare i det hele meget jævne.

Nogle højere Embedsmands- og velstaaende Kjøbmands-

familier i Kristiania kunde vise en vis Flothed, f. Ex.

ved de Smykker, de gik med. ved deres Sølvtøj og Bo-

have; men ellers saa det saare tarveligt ud hos Borger-

skabet i denne By. „Kun sparsomt omtales Sølvtøj, naar

undtages i de laa fornemmere Huse. Husgeraad af Glas

og Stentøj forekom heller ikke ofte, selv hos den mere

bemidlede. Fade, Tallerkener, Smørbrikker, Kopper,

Støb, Kander, Saltkar. Skeer cg Lysestager vare næsten

•altid af Tin"''). Møblementet svarede ganske dertil.

Let samme tarvelige Præg havde Livet i Landets største

og rigeste By, Bergen, ja der var endog her ulige mindre

af den Tilbøjelighed til en vis Glans, som fandtes hos

de toneangivende Familier i Kristiania. Holberg for-

tæller i sin „Bergens Beskrivelse", at medens han levede

der som Skoledreng, holdt Borgerfolk med stor Stadig-

hed fast ved deres gamle Dragt uden at bryde sig om
fremmede Moder, „saa at man paa Klæderne strax kunde

kjende en Borgerkone eller Datter fra Folk af anden

Stand." De vare svorne Fjender af de Haarsæt og Fon-

tanger, der dengang var Kvindekjønnets Lyst rundt

omkring i Europas Byer. De tieste Borgere saa i deres

Klæder ud som Skippere. — Man kan vide, at Frede-

rik IV 's Skat paa Parykker og Fontanger ikke bragte

nogen rig Høst i en saadan By, Den Tarvehghed, med
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hvilken de lavere Klasser her levede, prægede sig stærkt

i deres Huse. Selv efter den store Brand 1702. da Byen
var bleven opført i en bedre Skikkelse, var det dog kun sjæl-

dent, at Husene havde mere end et enkelt Ildsted, endnu

sjældnere, at de havde en Kakkelovn. Endog gammel-

dags gyselige Røgstuer vare endnu i Brug'^). — Man
kan være fuldt overtydet om, at Livet ikke i andre

norske Byer har havt et rigere Præg end i disse to

Stæder, der hver paa sin Maade gik i Spidsen for Kjøb-

stæderne deroppe.

Det er fremdeles klart, at ved selve den Idræt, der

paa Grund af Naturforholdene laa saa overordentlig nær,

og som særlig knytter sig til Kjøbstæderne, nemlig Skibs-

farten, formaaede Normændene endnu ingenlunde at

maale sig i Driftighed med et Folk som Hollænderne.

De holdt mest af at standse med Sejladsen henad Mik-

kelsdags Tid, imedens Hollænderne trodsede Efteraarets

og Vinterens Storme og derfor tilvendte sig de Fragter,

der faldt i denne Tid^). Overhovedet blev Skibsfarten

paa Norge endnu for Størstedelen drevet med fremmede

Skibe. Dette hang for en Del sammen med, at den en-

gelske Navigationsakt forhindrede Normændene fra at

føre deres Varer til England i Skibe, der vare byggede

andensteds end i Norge ; men man overraskes ved at se,

at ogsaa danske Fartøjer spillede en stor Rolle ved

Handelsforbindelsen med Danmark^) Ligesaa forbav-

sende er det at møde et saadant Træk med Hensyn til

det Skibsfarten nær staaende Skibsbyggeri, som at der

iblandt de 20 større Skibe, Kristiania ejede 1692. kun

var ét, der var bygget i Norge, ellers vare alle større

Skibe byggede i Holland. Af Byens 19 mindre Fartøjer,

Skuder og Krejerter fra 16—40 Læsters Drægtighed vare

6 byggede i Danmark^''). Skibsbyggeriet betød i det

hele paa denne Tid ikke stort. Ogsaa synes det, som
om Normændene, hvad Handel angik, endnu havde ad-

skilhgt at lære af Udlændingerne. Selv om de Kontor-
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ske vare ved stærkt at blive trængte tilbage i Bergen,

fandtes her endnu en tysk Koloni; i Kristiania vare næ-
sten alle de rigeste Kjøbmænd ved Overgangen fra det

17de til det 18de Aarhundrede indvandrede fra Udlandet

eller Danmark"), og samtidig vare af de 38 mest vel-

havende Handelsmænd i Trondhiem ikke færre end 27

fødte udenfor Norge, dels Englændere, dels Breraere og

Hamburgere, dels Danske, enten Jyder eller især Flens-

borgere'-). Vi ere ikke tilbøjelige til at tænke os de

Danske synderlig oplagte til Handelsvirksomhed paa

denne Tid. Desto mere overrasker det at se, at ikke

saa ganske faa af dem have nedsat sig som Kjøbmænd
i Norge.

Alt dette peger ikke paa. at der endnu var noget

særdeles stærkt udviklet Handelsliv hos Normændene.
Men dog gjælder det ved Byerne ligesaa vel som uden

for disse, at Norge i dette Tidsrum har havt væsenthge

Fordele fremfor Danmark. Grunden dertil er den samme
i begge Tilfælde, nemlig den større Rigdom, Norge havde

paa Næringsveje. Saadanne Udførselsvarer som Fisk og

Tømmer maatte faa en overordentlig stor Vigtighed for

Byerne, og var det end paa anden Maade højst uheldigt

for Norge, at det ikke formaaede at brødføde sig selv,

blev Indførselen af Korn, opfattet som Handelsforret-

ning, en Indtægt for Kjøbstædernes Handelsmænd. Ogsaa

Salt var en vigtig Indførselsartikel. Det behøvedes efter

stor Maalestok ved Fiskerierne. Til disse Varer sluttede

sig en Række andre Ud- og Indførselsartikler, hvoriblandt

flere vare af ikke ringe Betydning, saaledes til Udfør-

sel Varer som Tran. Tjære. Huder. Pelsværk. Kobber
samt Jærn, enten som Stangjærn eller tilvirket som

Kakkelovne, Gryder. Kugler. Granater og Kanoner.

Det Sølv, der udførtes, kom næsten alene fra Kongs-

berg og var ikke Gjenstand for privat Handel. Som
Indførselsvarer optræde foruden de forskjelhge Kornsorter

selvfølgelig Vin. Brændevin, fremmed 01. Manufaktur-
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varer af forskjellig Slags, Tovværk, Sejldug o. s. v. Hvad
der fra Bergen blev afsat til Landbefolkningen eller Fi-

skerne, synes mest at have været grove Varer som Lær-

red, Kirsey, Sejldug, Jærnvarer o. 1.

Den Berømmelse, Norges Fiskerier havde havt al-

lerede siden Middelalderen, havde som bekjendt henledet

de driftige og kløgtige Hansekjøbmænds Opmærksomhed
paa dette Land og bragt dem til at arbejde paa at blive

Herrer over dets Handel. Enhver véd, at Midtpunktet

for Fiskehandelen tidlig blev Bergen, som Hanseaterne

gjorde til Hovedsæde for deres Handelsvælde i Norge.

De ejede her ligesom en hel Del af Byen, den saakaldte

tyske Brygge med en Række mægtige Pakhuse som

deres eget Kvarter. En UdvikHng af Normændenes

egen Handel var kun mulig, naar denne Hanseaternes

overlegne Indflydelse fik en Ende. Nu i det 17de Aar-

hundrede var denne længst forbi i alle andre norske

Kjøbstæder, og i Bergen sang den paa sit sidste \ers,

hvor ivrig end „de Kontorske" klamrede sig til Levnin-

gerne af deres tidligere Rettigheder. Samtidig med at

Hansestæderne, som dannende et Forbund med politisk

Magt, vare blevne knuste, udviklede de indfødte bergen-

siske Kjøbmænd sig til større Driftighed, og Regeringen

begunstigede denne Udvikling. Især bleve Frederik IV's

Privilegier fOr Bergen af 1702 af Vigtighed i saa Hen-

seende. De Kontorske havde vistnok beholdt Særrettig-

heder af Værd. iblandt andet den, at de vare fri for alle

borgerlige Byrder og ikke skulde udrede noget Slags

Skattepaalæg undtagen Krigsstyr og andre lignende ex-

traordinære Paabud, a,..' bleve paalagte alle uden Hen-

syn til noget Privilegium; men de vare dog i Slutningen

af dette Tidsrum stillede saaledes, at en Konkurrence

med Byens Borgere blev en Umulighed for dem. Om
de end nemlig kunde drive Handelen med Nordlands-

fiskerne paa lige Viikaar med Bergenserne, vare de ude-

lukkede fra al Handel med Indbyggerne i det omliggende
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Stift udenfor Bergen, de havde kun Lov til at handle en

gros med Borgerne i denne, og de maatte ikke kjøbslaa

med nogen Skipper fra andre Dele af Kongens Stater,

førend hans Skib havde ligget 6 Dage i Byens Havn.

eller med noget Skib, der kom fra Udlandet, førend 14

Dage efter dets Komme til Bergen. I den Mellemtid

havde de indfødte Kjøbmænd alene Ret til at handle

med de ankomne Skibe. Det var dem ej heller tilladt

at fragte Skibe andensteds hen end til deres Principaler

i Lubeck, Bremen og Hamburg eller at have at gjøre

med andre Varer end dem, som kom umiddelbart fra

disse Principaler eller sendtes til dem. Man kan, naar

man læser sligt, ikke undre sig over, at adskillige af

dem, der havde været knyttede til Kontoret, forlode

dette og søgte at blive optagne iblandt Bergens Borgere,

ej heller over, at Tallet af de Handelsstuer eller Han-
delskontorer , Tyskerne tidligere havde havt. tog stærkt

af, og at de indfødte bergensiske Kjøbmænd nu benyt-

tede en stor Del af dem. Omtrent 1722 tilhørte af 54

Handelsstuer, som endnu fandtes paa tyske Bryggen, kun

21 Tyskerne 13)

Den Forandring, der saaledes skete med Kjøbmændene
i Bergen i national Henseende, havde intet at gjøre med en

Tilbagegang af Handelen her. Hvem der saa, hvorledes

Byens rummelige Havn to Gange om Aaret fyldtes af

Jægterne fra Nordlandene, lastede til højt op over Ræ-
lingen med Sildetønder og tørrede eller saltede Torsk,

hvem der saa, hvorledes der her samledes danske saavel

som tyske, engelske og endnu mere hollandske Skibe,

vilde have Indtryk af, at denne By til Trods for, at den

saare langt fra kunde kaldes en stor By, dog havde me-

gen Vigtighed for Verdensmarkedet. En dansk Mand,

der kom til Bergen 1(374. siger, at Negotien der var

hel stor baade paa Vestindien, Guinea, Spanien, Frank-

rig, England, Holland og Østersøen, og at Byen havde

150 egne Skibe, Krejerter og Gallioter i*). Under
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Kristian IV havde Bergen afgjort været den vigtigste

Handelsstad i begge de forenede Riger, og Kongen ud-

talte selv 1638 offentlig, at han ansaa Bergens Trafik

nogle Gange at overgaa Kjøbenhavns. Den bevarede

dette Ry ogsaa efter, at Souverænetetens Indførelse havde

medført saa stærk en Udvikling af Kjøbenhavn. Da Ul-

rik Kristian Gyldenløve 1704 rejste i Norge med Fre-

derik IV, skrev han et Sted j sin Dagbog: „Man siger,

at Bergen driver større Handel i én Uge end Kjøbenhavn

i én Maaned" ^^).

Enevoldskongerne havde, som tidligere omtalt, den Op-

fattelse, at Bergen saa vidt muligt maatte hjælpes til at bhve

en blomstrende Handelsstad, Under en Forhandling i en af

de sædvanlige Regeringskommissioner 1702 om Finmar-

kens Tilstande og om, hvor vidt Bergen burde have Ene-

ret til at handle der oppe, udtalte Konrad Reventlow:

„Hans Majestæt er det saameget angelegen paa Bergens

Byes Negotie og Konservation, at endog af andre en an-

selig Fordel kunde erholdes, saa havde dog Hans Maje-

stæt Aarsag til at lade denne Handel forblive ved Ind-

vaanerne i Bergen" ^^). Det havde vissehg maattet være

i høj Grad til Byens Fordel, at den finmarkenske

Handel var bleven overdraget den, og at der var givet

den tilligemed Trondhjem Eneret paa den nordlandske

Handel. Ogsaa vidner det om Interesse for Ber-

gens Skibsfart, at der blev givet Kjøbmænd i den

Ret til i visse Aar at drive Handel paa Vestindien

lige med Borgerne i Kjøbenhavn og Kristiansand. og at

de fik Privilegium paa at sejle til Grønland. Særlig hel-

digt var det for Byen, at Kristian V gjenoptog Far-

faderens Tanke om at begunstige Bygningen af store

Handelsskibe, de saakaldte Defensionsskibe ^^). Bergen-

serne greb dette saa ivrig, at de 1674, 3 Aar efter, at

Forordningen derom var udstedt, havde 11 saadanne i

Søen, iblandt hvilke 4 vare af den største Slags, nem-
lig i Stand til at føre 34 Kanoner. Desuden var der to

Danmark-Norge 1660—1720. II. 29
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af denne samme Størrelse under Byf^ning'*). Dette gav

Skibsfarten paa fjærnere europæiske Farvande et godt

Opsving og lettede i høj Grad Indførselen af Salt. Hvor

stor en Trafik en virksom Kjøbmand dengang kunde drive

i Bergen, er den fiere Gange nævnte Tormøhlens A'irk-

somhed et Exempel paa. Han kunde udtale 1696, at han

i Løbet af 10 Maaneder havde afladet 34 Skibe, egne

saavel som fremmede, deriblandt 16, der fore paa Frank-

Tig'').

Men samtidig niaatte de 4 ødelæggende Ildebrande,

der i Tiden fra 1660 til 1720 hjemsøgte Byen. især den

frygtelige Brand af 1702. være en Hemsko paa Udvik-

lingen af Bergens Velstand. Det var vist nok med fuld

Føje, at dens Magistrat efter denne sidste Ildsvaade

indgav en Su])plik til Regeringen om Hjælp og her ud-

malede, at Byen laa i den største Desolation, at Broerne

trængte til at istandsættes, at de offentlige Brønde vare

forstoppede, de indvendige Vandløl) ruinerede o^' Raad-

huset ødelagt. Byen savnede efter Magistratens Ord

Indkomster til at anskaffe de nødvendige Brandred-

skaber ^°). Men hvor haarde Prøvelser end disse Ildebrande

vare, er det dog en Kjendsgjeming, at de ikke trykkede

Byen tilbage. Det var to Aar efter den sidste store

Brand, at Gyldenløve nedskrev de stærke (3rd om Byens

Handelsomsætning. Husker man i)aa, at Datiden næsten

ikke kjendte Assurancevæseu. forbavses man dobbelt over

den Elasticitet hos Byens Borgere, der bragte dem til for-

holdsvis snart at komme paa Benene igjen. Men man
torstaar den. naar man læser den varme Skildring, Hol-

berg har givet af Bergenserne. saaledes som han kjendte

dem, medens han gik i Skole der, ikke blot af deres Tar-

velighed og jævne Sæder, men fremfor alt af deres Flid

og Stræbsomhed. ,.Intet Folk," skriver han, „er mere

arbejdsomme og duehge end Bergens Indbyggere, og det

saavel Mands- som K vindespersoner, thi man ser der

Borgerkoner undertiden den hele Dag at staa i deres
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Kramboder og der at gjøre samme Tjeneste som Kram-

bodsvende paa andre Steder. Ja, adskillige af dem ere

saadan drevne udi Handel, at de ikke give de største

Kjøbmænd derudi noget efter. Mændene paa deres Side

ere ogsaa idelifren okkuperede, indtil at paatage sig Tje-

neres og Arbejdsfolks Skikkelse, saa at det er ikke rart

at se fornemme Borgere selv at rulle deres Tønder paa

Bryggerne og hidse deres Vare op paa Pakhusene. Man
maatte derfor ikke regne det saa nøje, om man hilsede

en Borger paa Gaden og ingen Hilsen fik igjen, saasom

saadant ikke skete af Grovhed eller Storagtighed . men
efterdi de gemenligen vare udi hastige og vigtige Æren-

der og derfor ikke havde Stunder til at gjøre mange

Komplimenter eller rettere ikke gav Agt paa de forbi-

gaaende .... IVfange fornemme Borgere føre deres

Skibe selv som Skippere og sætte en Kabuds paa deres

Sønner og gjøre dem til Kajutvogtere, saa at mangen

Borgersøn, førend han har naaet sit 20nde Aar, er bleven

en experimenteret Sømand og bekvem til at fortsætte

sin Faders Handel 2^)",

Denne Flid, der sikkert var bleven ægget ved Kappe-

striden med de Kontorske, havde sin store Opmuntring

i de gunstige Handelsforhold. Naar Bergens Indbyggere

deltoge i de Jammerklager, der 1661 rettedes til Frede-

rik III fra de norske Byer, eller naar de 1667 for deres

egen Part førte et Sprog til Statholder Gyldenløve, som om
deres By var en stakkels fattig Kjøbstad med liden Han-

del, er det kun et Vidnesbyrd foruden mange andre om
den Brist paa Følelse af egen Værdighed, som Datidens

Mennesker lagde for Dagen, Normænd saavel som

Danske, hver Gang de satte et Andragende op, det

være sig nu om stort eller smaat.

Bergens Handel, der omspændte Nord- og Vesteuropa

oppe fra Archangel ned til Spanien og Portugal og i

enkelte Tidsrum ogsaa omfattede Skibsfart paa Vest-

indien og Grønland, holdtsig, som det synes, for det meste

omtrent paa samme tilfredsstillende Højde ^^). Uagtet
29*
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den store nordiske Krig voldte Tab af Skibe"), frem-

kaldte den dog ikke nogen følelig Tilbagegang, En Fordel

havde Byen under Krigen derved, at Czar Peter 1711 til-

lod Normændene, saa længe Krigen varede, toldfrit at

udføre fra Archangel 15(»0(t Tønder Rug om Aaret; deraf

fik Bergenserne de to Tredjedele. Trondhjems Kjøb-

mænd den ene Tredjedel. Derimod standsede Krigen

den Fart paa Middelhavet, der var begvndt. Var end

Fisk tilhge med, hvad der tilvirkedes af Fisk, som

Tran og Rogn. Hovedudførselsartiklen. saa spillede dog

ogsaa Trælast, Tjære og Skind en vigtig Rolle i saa

Henseende*) Et heldigt Punkt i Byens Udvikling var

det, at dens Skibsfart med egne Skibe tog stærkt til i

Løbet af Tidsrummet.

Udbyttet af denne livlige Handel og Skibsfart var

Velstand iblandt Byens Befolkning. Det faar man be-

stemt Indtryk af ved de samtidige Skildringer af Edvard-

sen og Holberg. Den første af disse Forfattere frem-

hæver desuden den store Fordel, som de nærliggende

Farvandes Rigdom paa Fisk hele Aaret igjennem var

for Fattigfolk i Byen. Derved blev det efter hans Si-

gende muligt, at de „fattige og elendige" kunde er-

nære sig for en ringe Penge ^*»), Det synes ogsaa, som

om Bergensernes samlede Formue har taget godt til i Slut-

ningen af det Tidsrum . hvorom vi tale. Efter at en

Skatteligning 1657 havde vist, at 1012 Personer, — sik-

kert alle de, der besade saa meget, at de kunde sættes i

Skat — ejede tilsammen i Grundejendomme eller paa

anden Maade 711,24272 Rdlr. *^), blev Formuen ved

Indførelsen af den saakaldte Kobberskat 1674 regnet til

730,500 Rdlr. Her var altsaa kun et ubetydehgt Frem-

skridt. Men i Aarene 1714 og 1715 udgjorde Krigs-

styren for Bergen (derunder Byens Præster med indbe-

fattede) 32,850 Rdlr.. hvilket, da Krigsstyren blev beregnet

til 2 pCt. af den samlede Formue, vil give det Resultat,

*) Om nogle vigtige Ud- og IndførseUartikler se Henvisning 24.
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at denne var 1,642500 Udir. Det tyder endog paa en

paafaldende Væxt.*) Men idet Edvardsen omtaler den

almindelige Velstand, tilføjer han tillige, at Borgerne ikke

vare af de allerrigeste. Dette stadfæstes fuldt ud af Skatte-

lister, som lejlighedsvis forekomme. Saaledes ved en

Liste, man har over dem, der 1676 betalte den største Krigs-

styr i Norge. Af den højst beskattede Klasse, som om-

fattede 15 Personer, var det kun to, der vare bosatte i

Bergen, og af dem var endda den ene Embedsmand.
Til anden Klasse, som udgjorde 30 Personer, hørte fem

Bergensere, af hvilke højst tre vare Kjøbmænd o. s. v.

Et lignende Indtryk faar man af Lister over dem, der

under den store nordiske Krig ydede Statskassen Laan ^^).

Ved de Laan, Regeringen gjorde fra 1710—1714, var

ingen Kjøbmand i Bergen sat til en større Sum end

600 Rdlr.

Ogsaa Trondhjem havde stor Betydning som Han-
delsstad. Vi have tidligere set, hvorledes Enevælden

stærkt stræbte at samle Handelen fra betydelige Stræk-

ninger af Landet Nord for Dovre i denne By, saaledes

fra de 4 Sølen ^'), og det var en rig Udførsel, den havde,

dels af Fiskevarer og Tømmer, dels ogsaa af Kobber fra

*) Naturligvis maa man ved slige FormuesvUrderinger ikke tænke

paa andet end paa et temmelig løst Skjøn; men de have dog,

selv naar dette erindres, en ikke ringe Interesse. Jeg har valgt

Aarene 1714 og 1715 til Sammenligning, fordi Taxationen den-

gang fandt Sted ved en egen dertil nedsat Kommission. De
følgende 3 Aar opkrævedes der aarlig efter Regeringens Be-

faling kun 20,000 Rdlr. i Krigsstyr af Bergens Borgerskab

foruden c. 500 Rdlr. af den der værende Gejstlighed; men
denne betydelige Nedsættelse har aabenbart hængt sammen
med, at Krigsstyren i disse Aar af Hensyn til, hvad Norge led

under den store nordiske Krig, blev ikke saa lidt nedsat ( Jvfr.

Henvisninger til Niende Kapitel Note 61).

De Lister , hvorefter Krigsstyren skulde opkræves i de

tre sidst nævnte Aar, findes i Rentekammerets Protokoller fra

disse Aar vedføjede Forordningerne af 11 Åug. 17]B, 12 April

1717 og 26 April 1718.
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Køiaas. Man hører riptip;iiok i Aaret 1700 klage over Han-

delens Forfald; men at klage vir Datidens Lyst, og skjønt

Byens egne Skibsrederier ganske vist ikke vare store*),

vidne Toldafgifterne om en paafaldende Udvikling af

Handelen, der i dette Tidsrum i det hele maa have været

i Stigning. Uagtet Trondhjem var betydelig mindre end

Bergen ^^), udgjorde Toldintraderne der i Tiden fra 1710 til

1720 i Gjennemsnit 3b. 132 Rdlr. oui Aaret. altsaa mere

end to Tredjedele af, hvad de løb op til i Bergen. Li-

sterne over dem. der 1676 betalte Krigsstyr i Norge som

de højst beskattede, opvise forholdsvis mange Mænd fra

Trondhjem. saaledes to Borgere, der sattes til den højeste

Skat, IV2 lidlr. daglig. Som vi saa, var der ikke tiere

i Bergen, som ydede saa høj Skat. og iblandt dem var

kun den ene Kjøbmand. Fem trondhjemske Borgere

vare satte til 1 Rdlr. daglig, hvorimod der kun var 3

bergensiske Kjøbmænd i denne Klasse ^^). Omtrent paa

samme Tid blev ved Indførelsen af Kobberskatten (1674j

Formue og Ejendommes Værdi i Trondhjem regnet

til 304 3.50 Rigsdaler og i Bergen til 73i»..50(t Rigs-

daler, hvad der, naar man tager Hensyn til den store

Forskjel paa Indbyggernes Tal, tyder paa, at der for-

holdsvis i det mindste har været ligesaa stor Velstand i

Trondhjem som i Bergen. Paa Listen over dem, der i

Tiden fra 1710 til 1714 havde maattet laane Staten Penge

opføres en trondhjen.sk Kjøbmand med et Laan pau

1000 Rdlr., det dobbelte af, hvad nogen Handlende i

Bergen havde maattet yde^°). Krigsstyren fra Aarene
1714 og 1715 udgjorde 17,568 og 17.219 Rdlr., hvad der

tyder paa, at Indbyggernes samlede Formue sattes til

over 860000 Rdlr. Tilvæxten af Formuen siden 1674

synes derefter at have været meget anselig^').

*) Saaledes 32 Skibe paa 1432' j Læster i Aaret 1692. Ved deii

store nordiske Krig mistede Byen, som tidligere berørt, ikke

færre end 13 ved Kaperier, foruden at 7 forliste; men af alle

disse Skibe var der kun 1 paa 100 Læster,
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Den tredje By paa Vesterlandet. der i den nyeste

Tid har havt stor Vigtighed som Handelsstad, Stavanger,

var dengang af langt mindre Betydning. Den blev knæk-

ket ved Regeringens forunderlige Tver for at hæve Kri-

stiansand paa dens Bekostnings^), en Iver, som langt fra

formaaede at gavne den sidst nævnte By i den Grad,

som den skadede Stavanger. Det giver et tarveligt Ind-

tryk af Forholdene i denne By, at der 1702 kun fandtes

200 skatteydende Borgere der. Dette Tal sank endda

til 138 i Aaret 1706, og af dem vare kun 39 „bemid-

lede". Derefter steg Tallet til 184 i 1711; men 1722

var det kun 156-''^). Krigsstyren for Aarene 1714 og

1715 løb her ikke op til mere end 1500 Bdlr. , og man
maa derefter tænke sig en samlet Formue i Byen paa

75000 Rdlr.

Medens Bergens og Trondhjems Handel fulgte det

gamle Spor fra Middelalderen at lade Fisk være den vig-

tigste Udførselsartikel , blev det i de søndenfjeldske

Stæder aldeles overvejende paa Trælasthandelen, at Op-

svinget beroede. Enhver véd, at Byer som Skeen, Dram-

men, Kristiania (ligesom det tidligere Oslo) samt Frederik-

stad ligge ved Udløbet af anselige Elve eller ved Mun-

dingen af store Dalfører, ad hvilke Trælasten fra de store

Skovstrækninger inde i Landet let kan flødes eller

paa anden Maade bringes ned til Kysten. Det var

derfor naturligt, at en Del af Trælasthandelen allerede

tidlig havde fundet Sted over disse Byer, og de havde

da ogsaa været i Opsving siden Midten af 16. Aar-

hundrede. Men det havde været dem en Hindring, at

denne Handel i tidligere Tid for en stor Del var bleven

drevet af Bønderne langs Kysten umiddelbart med hol-

landske og engelske Skippere, der kjøbte Lasten af dem.

Højst sandsynlig havde Bønderne ment at gjøre en god

Forretning, naar de slap for at bruge Kjøbmændene i

Byerne som Mellemmænd. Men i Virkeligheden havde

de kun givet sig til Pris for de kløgtige Fremmede, der

forstode at drage Nytte af deres Ukyndighed i Handels-
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forholdene. De havde skadet Byerne uden at gavne sig

selv. Da de norske Kjøbstæder 1H61 henvendte sig til

Regeringen med det mærkelige Andragende, hvori de

udviklede, hvad der maatte gjøres, hvis de ikke skulde

gaa til Grunde'*), var netop det et Hovedpunkt, at de

ønskede Forbud mod, at nogen maatte sælge Trælast til

andre end Borgerne i Byerne. Her som ved mange an-

dre Punkter slog Regeringen ind paa den Vej , Kjøb-

stæderne attraaede. De norske Kjøbstadsprivilegier af

1662 fastsatte udtrykkelig, at al Trælast skulde føres til

Byerne og forhandles derfra. Dette gav dem et over-

ordentligt Stød fremad. Der blev derved skabt et natur-

ligt Grundlag for en livlig Udvikling af Handelen, som

efterhaanden ogsaa virkede heldig paa Skibsfarten. Vi

have set Regeringen arbejde paa at drive Udviklingen af

Skibsrederierne frem ved at paabyde, at de, som ejede

Savbrug eller handlede med Trælast, skulde i Forhold

til deres Omsætnings Omfang eje Del i de Skibe, i hvilke

de indladede deres Tømmer ^^). Det giver Indtryk af en

anselig Udførsel, naar vi høre, at Kristiania i Aarene

1680-1684 udførte 125000 Tylvter Bord (Planker) hvert Aar.

at Skeen i Tiden fra 1667 til 1676 aarlig udførte imellem

25 og 50,000 Tylvter, Frederikstad i Aarene 1673-75

hvert Aar henved 39,000 Tylvter '^). Og dette var ikke for-

bigaaende. I de første Aar af 18. Aarhundrede var der

god Fortjeneste for Skibene i denne Del af de norske

Byer, da, som tidligere nævnt, den spanske Arvefølgekrig

forhindrede Englænderne og Hollænderne fra i samme Om-
fang som tidhgere at hente Trælast og Jærn i de norske

Havne. Udførselen med alt sligt kom derfor mere end

tidligere i selve Normændenes Hænder.

Det maa kaldes anseligt, at en enkelt af Kristianias

Kjøbmænd , Konimerceraad James Collett i Tiden fra

1704 til 1710 hvert Aar fragtede 12— 15 Skibe gjennem-

snitlig paa 200 Læsters Drægtighed til Udførsel af Træ-

last og i nogle Aar sendte 3500 Læster Træ aarlig til

andre Lande. Naar 1696 41 Fartøjer fra 2—305 Læster,
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hvoriblandt 15 paa mere end 100 Læster, skulle have hørt

hjemme ved Kristianias Toldsted ^^), er al Sandsynlighed

for, at dette Tal er steget endnu mere i disse Aar, paa
hvilke Kristianias Borgere senere saa tilbage som paa en

lykkehg og blomstrende Tid ^^). Hvor lidt denne Bj end

i det hele kunde maale sig med Bergen som Handels-

stad, synes det dog, som om Trælasthandelen gav dem,

der drev den i stor Stil, Lejliglied til at samle større

Formue, end der kunde vindes ved den bergensiske Fi-

skehandel. Naar saaledes den oven nævnte CoUett i

Aaret 1714 maatte yde Staten et Laan paa 2000 Rdlr..

var det det firdobbelte af, hvad den samtidig krævede af

nogen Kjøbmand i Bergen. Et Par Aar tidligere, da

den (1709) paabød en Slags Rytterskat der oppe, bleve

lire andre Handelsmænd i Kristiania satte til samme Skat

som Collett, nemlig til at stille, som det hed, 2 Ryttere,

og de nævnes paa Listen som „hel rige Mænd" eller

som „hel formuende i rede Penge "•^^).

Endnu stærkere var Udførselen af Trælast fra Bra-

gernæs og Strømsø,. som senere i Forening ere blevne til

Drammen. Hvis man kan slutte fra Fortegnelsen over

de Skibe, som Svenskerne kaprede under den store nor-

diske Krig, var der intet Toldsted i det søndenfjeldske

Norge, ved hvilket en saa stor Mængde større Skibe hørte

hjemme. Ikke færre end 9 Fartøjer paa 150 Læster og

derover tabtes herfra. Omsætningen ved dette Toldsted

var saa anselig, at en sagkyndig Forfatter fra den første

Tid af 18. Aarhundrede, Præsten paa IS^ orderhoug , Jo-

nas Ramus, nævner det som et af de rigeste og største

i Norge. Det var Handelen, dels med Trælast, dels

med Jærn , der efter hans Sigende var betydelig her.

Ikke uinteressant er det ogsaa at se Ramus efter at have

omtalt den simple og tarvelige Levevis hos Almuen paa

Landet i det søndenfjeldske, fremhæve, at Kjøbstædernes

Vilkaar og Næring vare ulige bedre '^''). Fremgangen

var, som det heraf synes, mere iøjnefaldende i Byerne

end ude paa Landet.
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Det var ogsaa betydelige iSuinmer, der indkom ved

Toldstederne i det søndentjeldske Norge. I Aarene 170s

og 1720 blev der af „ordinær" Told betalt ved Kri-

stiania henholdsvis 21.bGb Rdlr. 21 p og 21.847 Rdlr. 6« y2,

ved Drammens Toldsted 34,825 Rdlr. 93 p og 33.761

lidlr. ")9
7'j p. ved Langesunds Toldsted (o: Skeen, Pors-

grund. Brevig og Langesund) 18.323 Rdlr. 74 p og 24.521

Rdlr. 70 p, ved Arendal 1 5.7(59 Rdlr. 69/3 og 21.373

Rdlr. :\2p, ved Frederikstad 10,331 Rdlr. bp og 8172

Rdlr. 86 p, ved Kristiansand 13.355 Rdlr. 74
»/^

/i og

14,303 Rdlr. 87 V. p o. s. v. •*!). Af disse Summer var

det, elter hvad Regnskaberne vise, Udførselstolden, der

uden Sammenligning indbragte mest. ja endog tidt mange
Gange mere end Indførselstolden. Kun Kristiania gjør

i saa Henseende til Dels en Undtagelse. At det væsent-

lig var Trælasten, der drev Udførselstolden saa højt i

Vejret, kan der ingen Tvivl være om. Man ser derfor

ogsaa, at Trælasttienden, som foruden Tolden blev betalt

af den, ..som Trælasten afvirker og første Gang sælger."

var en ret anselig Indtægt, f. Ex. 172<» ved Kristiania

H84I Rdlr. 62 p , ved Drammen 5681 Rdlr. 11 p, ved

Langesund 5310 Rdlr. 87 /f, ved Arendal 3078 Rdlr. 79 p ,

ved Frederikstad 3048 Rdlr. 69 P og ved Kristiansand

2280 Rdlr. 73 /;4i»).

Hvad her er anført som tydende paa en heldig Ud-

vikling, maa vistnok ikke overdrives, saa lidt som. hvad

ovenfor er sagt i en lignende Retning med Hensyn til,

Befolkningens Kaar udenfor Byerne. Det modsiger ikke

den Kjendsgjeining, at Forholdene, absolut tagne, for

det meste vare i høj Grad tarvelige, for en Del smaa-

lige og paa sine Stecfer endog tattige. Men, ligger dtt

nær at spørge, hvilket Resultat giver nu en Sammen-
ligning imellem de norske og de danske Byer med Hen-

syn til deres Kaar?

Vi have allerede set. at Byerne i Xorge, hvad

Fabrikflid angik . ingenlunde stod over dem i Danmark.
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ja Kjøbenhavn vil her afgjort lade Vægtskaalen falde

til Fordel for de danske Stæder. Derimod var Bjerg-

værksdriften et Fortrin for ISorge, den maa have ydet

Varer til Udførsel, der som saadanne ere komne Kjøb-

stædernes Omsætning til gode deroppe. Og nu Handelen

og Skibsfarten! Hvis man under den sørgelige Mangel

paa statistisk Materiale, der i dette Tidsrum saa tidt er

en uoverstigelig Bom for et nøjagtigt Kjeudskab til de

materielle Forhold, vil søge en Maalestok i Tolden,

da vil den vise en overordentlig Overvægt for Norges

Vedkommende. Vi se, at Kristian V ved en Opgjørelse

af, hvad denne Statsindtægt i de tvende Biger i Aarene

1680 til 1690 var løbet op til, kom til det Resultat, at

man maatte kunne bortforpagte Tolden i Danmark for om-

trent loOOOOBdlr. og deniiS'orge for 300.000, altsaa for

det dobbelte*^). Dette stemmer ikke ilde med, hvad

Statsregnskabet for 1720 viser, at Tolden i dette Aar

for Danmarks Vedkommende var 144.845 Bdlr. foruden

Oxe- og Hestetolden , der var 39.199 Bdlr. 74/3*), i

Norge derimod løb den op til 198,063 Bdlr. Husker

man paa, at Statsregnskabet ikke medtager den norden-

tjeldske Told, der gik i Chatolkaasen og for dette Aar

kan regnes til omtrent 90.000 Rdlr., bliver Besultatet,

at Tolden i Norge var henimod to Femtedele mere end,

hvad den var i Danmark ^^^j. Men det vilde være en stor

Fejl herira at slutte, at Norges Handel var omtrent dobbelt

saa stor som Danmarks. Man maa nøje lægge Mærke til,

at dette Lands Udførsel for en meget stor Del gik til

Norge og var langt betydehgere end omvendt Norges

til Danmark**), hvorimod hele Vægten af Norges Ud-

*) Denne Told har Kristian V sikkert ikke regnet med i den

ovennævnte Fcrtegnelse.

*-'') Se f. Ex. Fastings Bergens Beskrivelse i Norske
Magazin III, 62. Det heder her om Omsætningen med Dan-

mark: „Til Danmark gaa direkte fra Bergens By faa Skibe;

men de Danske i^leje selv i Fredstider at komme med en stor

Del Skibe til Bergen og at didføre deres Kornvarer, hvorfra



460 Nittende Kapitel.

førsel faldt paa Udlandet. Da nu de Varer, der for-

handledes imellem Danmark og Norge, gik toldfrit eller

i det mindste med en meget lav Udførselstold, f. Ex.

1 a 2 /> for hver Tønde Sæd eller Mel. kan man ikke

af Udførselstoldens forskjellige Størrelse slutte sig til eu

saa meget betydeligere Handel for det Land, der havde

den største Udførselstold. Det var netop denne, der

ved en Sammenligning mellem de tvende Rigers Told-

indtægter lod Overvægten falde saa stærkt paa Norge.

Men selv om det altsaa er umuligt ad en saadan Vej at

danne sig et klart Billede af, hvor stort Omfang de

tvende Landes Handel havde, saa er unægtelig, naar

man paa den ene Side tager Hensyn til Norges langt

større Udførsel til Udlandet, paa den anden Side husker,

at det tik en betydelig Indførsel Ira Danmark, Sandsyn-

ligheden for. at dets Handelsomsætning var større end

den, det sidst nævnte Land havde. Da Folkemængden

var mindre i Norge end i Danmark, bliver Forholdet

saa meget desto gunstigere for det.

En Sammenligning imellem begge Landes Skibs-

rederier tyder mere bestemt paa Overvægt for Norge.

Vi faa lejlighedsvis den Oplysning, at 1674 havde Dan-

mark 903 Handelsskibe og Norge 1011, og at Danmark

de igjen udføre lidt Fisk og Sild, al hvilke Varer og et lidet

Parti plejer at føres til Kjøbenhavn af de Skibe, der gaa til

Østersøen". Jvfr. Kraft anf. St. IV, 360-61, der viser, at

der i A arene 1695— 1699 i (jjeunemsnit blev indført fra Dan-

mark til Bergen 57,203 Tønder Korn. 31,396 Tønder Malt og

891 Tønder Brændevin. Hvad der anføres som Udførsels-

artikler til Danmark, har lanjrtfra havt en saadan Værdi. —
Med Hensyn til Kristiania henvises til L. Daae anf. St.

S. 81, der som Indførselsartikler fra Danmark nævner foruden

Korn ogsaa Fedevarer, Brændevin, Linned og Vadmel og

siger: „I det hele var naturligvis Udførselen til Danmark af

betydelig ringere Værdi end Indførselen derfra, saa at de

Danske stadig fik Fenge til gode". Forfatteren taler her

vistnok nærmest om de første Tiaar efter 1720; men al Sand-

sj-nlighed er for, at det samme har gjældt om Tiden før 1720.
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1695 havde 202 Handelsskibe i Fart og Norge 261*3);

men til disse Talangivelser maa endnu for det sidste Lands

Vedkommende lægges Nordlandsjægterne, som havde stor

Betydning og vare uden noget tilsvarende i Danmark.

Det er sandsynligt, at de største Skibe have havt hjemme
IKjøbenhavn, hvor det ostindiske og det vestindiske Kom-
pagni havde deres Sæde; men Gjennemsnitsdrægtigheden

vil ikke bringe Sammenligningen til et for de danske

Skibsrederier gunstigere Resultat end det, en Sammen-
ligning mellem Skibenes Tal giver. Til Farten paa Norge,

der spillede saa stor en Rolle i den danske Skibsfart,

behøvedes mindre Skibe end til Normændenes Skibs-

fart paa Østersøen, England og Holland. Hvad vi

fra flere Sider høre om Drægtigheden af norske

Handelsskibe, viser da ogsaa, at de i Gjennemsnit have

været betydelig større end de, der havde hjemme

i de danske Kjøbstæder. Det fremgaar saaledes klart

af Listerne over de Skibe fra de tvende Lande,

der under den store nordiske Krig opbragtes af Sven-

skerne.

Der var, som ovenfor er omtalt . for de danske

Byers Vedkommende ingen Sammenligning imellem Kjø-

benhavns Opsving i vort Tidsrum og saa Tilstandene i

Provinsstæ.derne. Naturligvis havde Hovedstaden ogsaa

en overordentlig Overvægt over Norges Stæder, hvad de

Formuer angik , som fandtes indenfor dens Volde, saa

vel som med Hensyn til Befolkningens Størrelse. Men
desuagtet var det vistnok en ikke ualmindelig Mening,

at dens Handel stod tilbage for Bergens. Vi have set

Ulrik Kr. Gyldenløve 1704 udtale**), at denne By gjaldt

for at have større Handel i én Uge end Kjøbenhavn i

én Maaned. Dette var imidlertid en betydelig Fejl-

tagelse. Allerede det er det værdt at lægge Mærke til,

at medens Bergen 1674: havde 13 Handelsskibe, der vare

store og stærke nok til at gjøre Tjeneste som Defen-

sionsskibe, havde Kjøbenhavn 19 foruden 3 mindre af
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samme Slags. Iblandt de danske og norske Skibe, som
i Aarene nærmest efter 1690 paa Farten til Europas

vestlige og sydvestlige Kyst bleve opbragte af engelske

og hollandske Krigsskibe og Kapere, havde, som tidligere

nævnt, 34 hjemme i Kjøbenhavn. derimod kun lo i Ber-

gen*'). Det var netop de største Handelsskibe, der gilc

i denne Fart, bortset fra dem, som sejlede paa Ostindien

eller Vestindien; men ogsaa Trafiken paa disse Egne
var fortrinsvis paa Kjøbenhavnernes Hænder. I Aaret

1701 ejede Bergen 126 Skibe, af hvilke 19 vare Defen-

sionsskibe ni ed en Drægtighed fra 33 til 265 Læster og

24 andre vare store Skibe fra 100 til 227 Læster.

Dette var afgjort en mindre HandelsHaade end den, som
nævnes for Kjøbenhavns Vedkommende baade 1698 og

1704-'«).

Men hvor stor Betydning end Skibsrederierne have

ved en Sammenhgning imellem Byers økonomiske For-

tjeneste, kan man ikke fra deres Størrelse slutte sig til

Omfanget af en Bys Handel. I Mangel af tilstrækkelige Op-

lysninger om Indførsel og Udførsel spørger man her om Tol-

dens Størrelse. Denne udgjorde ved Bergen i Tiden fra 1700

til 1702 i Gjennemsnit aarlig 49.886 Rdlr. 20 /J, fra 1712

til 1715 paa samme Maade .50.591 Rdlr. 56 p og fra

1716 til 1720 50.664 Rdlr. 74 fi^''). 1 Kjøbenhavn

naaede den 86,922 Rdlr. 10 H i Aaret 1708. 64,256 Rdlr.

88 li i 1710 og 55.934 Rdlr. 71 p i 1720*8). Den har

altsaa i Slutningen af Tidsrummet sikkert i Almindelig-

hed været en Del større her end i Bergen. Fremdeles

maa det erindres, at medens den sidste Bys Udførsel,

ligesom de andre norske Kjøbstæders. aldeles overvejende

gik til Udlandet*^), spillede Udførsel af Varer til det

øvrige Danmark og til Korge en langt større Rolle i

Kjøbenhavns Handel, og netop her gjælder, hvad vi

i Almindehghed bemærkede i Anledning af Forskjellen

paa Toldsummerne i Norge og i Danmark, at der ved

Udførsel af Varer til. hvad der gjaldt som Indland, kun
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betaltes en saare ringe Told i Sammenligning med den.

som skulde udredes ved Udførsel til Udlandet, af mange
Varer endog slet ingen, for ikke at tale om, at enhver

Vare, som var indført til Kjøbenhavn og derfra sendtes

til Norge eller en anden By i Danmark, gik toldfrit

dertil ^"). Der kan efter Kjøbenhavns dominerende Stil-

ling paa forskjellige Handelsomraader ingen Tvivl være

om. at adskilligt af denne sidste Slags Varer er blevet

senest derfra baade til Norge og endnu mere til andre Byer i

Danmark. Hertil maa endelig føjes, at Kjøbenhavns Omsæt-
ning med sit Opland paa Sjælland ^°'') naturligvis var langt

større end den , Bergen havde med Indbyggerne i sin

Omegn,og denne Omsætning ligger helt udenfor, hvad Told-

summerne berøre. Det er. naar man tager Hensyn til

alt dette, sikkert umuligt at komme til andet Resultat,

end at Kjøbenhavns Handel maa have været en Del

større end Bergens. Men naturligvis gik langt tiere

af de Varer, der tilførtes Kjøbenhavn, med til Byens

eget Forbrug, end Tilfældet var ved Bergen, medens

dennes Udførsel af Varer til Udlandet langt overgik

Kjøbenhavns. Foruden at dette klart fremgaar af, hvad

vi paa anden Maade vide om begge Rigers Udførsel,

stadfæstes det til Overflod af en Kjendsgjerning som

den, at af de 86.922 Rdlr. 18 G, som Tolden udgjorde

1708 i Kjøbenhavn, faldt der kun 3734 Rdlr. 58 C paa

de Varer, som udførtes til Udlandet*), hvorimod den til-

svarende Told i Bergen aldeles sikkert naaede op til et

meget større Beløb ^^).

Medens Kjøbenhavn altsaa, hvad den samlede Han-

delsomsætning angaar, hævder sin Forrang ogsaa i Forhold

til Norges vigtigste Handelsstad, stiller det sig anderr

Naar man ser, at Tolden af de Varer, som fra Kjøbenhavn
udførtes til indenlandske Stæder, var 6455 E.dlr. 22 /I, og man
tænker paa, hvor mange Grange lavere Taxten var ved den

Slags Udførsel, vil det være klart, at, hvad der afskibedes

i den Retning, har været langt betydeligere end, hvad d«r

sendtes til Udlandet.
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ledes for de andre danske Byers Vedkommende, naar

man sammenligner dem med de norske. Allerede den

Kjendsgjerning, at Kjøbenhavn var Herre over en for-

holdsvis meget stor Del af Danmarks Handel, gjør det

indlysende, at saaledes maatte det være Tilfældet. Men
det stadfæstes fuldstændig ved forskjellige Træk. For

slet ikke at tale om det temmelig betydelige Antal

kummerlige Smaakjøbstæder. der fandtes i Danmark,

saadanne Fattigdommens Hjemsteder som Mariager.

Skjelskør. Nysted o. a., saa er — alene med Undtagelse

af Aalborg — selv ved de større Byer de Summer, som

Tolden naaede op til . langt ringere end ved de norske

Byer. Det tager sig kun smaat ud, naar man ved Siden

af de Talstørrelser, vi have set disse sidste Kjøbstæders

ordinære Told løb op til 1708 og 1720*), hører, at den

tilsvarende Told i Helsingør var i Aaret 1720 2659 Rdlr.

2 C, i Korsør 1190 Rdlr. 77 O, i Odense 1560 Rdlr., i

Svendborg 629 Rdlr. 61 C, i Nykjøbing paa Falster

1347 Rdlr. 80 O, i Aarhus 2082 Rdlr., i Horsens 697

Rdlr. 25 IJ. i Ribe 1043 Rdlr. 45 D, i Randers 712 Rdlr.

20 O, i Fredericia 997 Rdlr. 92 B, i Aalborg 9851 Rdlr.**).

Man maa, som det ses. naar Aalborg ikke med-

regnes, multiplicere disse Størrelser adskillige Gange for

at naa de Summer, som indkom i de forskjellige norske

Byer, og selv Aalborgs Intrader***) vare næppe det

halve af Kristianias Told. næppe en Tredjedel af Dram-

mens eller en Femtedel af Bergens. Selv om vi med-

*) Se S. 458.

**) For saa vidt der er Forskjel paa de Summer, der her næv-

nes, og paa dem, som ere anførte ovenfor S. 222, ligger

Grunden i, at der for Sammenligningens Skyld med de norske

Byer kun medtages den ordinære Told, medens der S. 322

tillige er medregnet Konsumtion af Vin, Brændevin og Salt

samt nogle andre Poster, der tidt opføres under Rubrikken

Told i videre Forstand.

**•) Det maa dog mærkes, at Frederik IV i Aaret 1701 bevilgede

Toldfrihed ved Udførselen af Sild fra Aalborg i Stedet for

I
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regne, hvad ovenfor er sagt om, at der var en forholdsvis

ringe Udførselstold paa de Varer, som væsentligst udski-

bedes fra de danske Byer, da deres Handel for en stor Del

gik paa Norge, er Forskjellen paa Toldintraderne saa

stor, at man nødvendigvis maa antage, at Søhandelen

har været langt mere levende ved Norges Kjøbstæder

end selv i de ansehgste af de danske Provinsbyer. Det

er et Resultat, der nøje stemmer med det Indtryk, en

SammenhgniDg imellem Skibsrederierne, saaledes som

allerede tidligere antydet, fører til. Der kan ingen Tvivl

være om, at de Kapitaler, som ad den Vej ere blevne

satte i Omløb, have været betydelig større i de norske

end i de danske Kjøbstæder.

Herved kunne vi imidlertid ikke blive staaende.

Det maa ikke overses, at ved Danmarks Kjøbstæder

spillede Bymarken en ikke ganske ringe Bolle som skaf-

fende en Del af Bybefolkningen Underhold, medens den

selvfølgelig havde langt mindre at sige ved de norske

Byer. Ej heller er Udførselen af de i Byerne staldfodrede

Kreaturer medregnet ved Fastsættelsen af Tolden for

de enkelte Kjøbstæder, i det mindste ikke. hvad den

langt overvejende Del af dem angaar, som udførtes over

den Jydsk e Landgrænse. Vil man søge at faa en brugelig

"Maalestok for Velstanden i de tvende Rigers Kjøbstæder,

er der næppe anden Vej at følge end at se paa Størrelsen

af den Krigsstyr, der maatte udredes. Sikrest synes man her

at kunne gaa ud fra Aaret 1714, i hvilket Regeringen om-

trent samtidig lod et Par Kommissioner, der samledes i

Kjøbenhavn, foretage Taxationer, hver for sit Lands

Vedkommende, og det saaledes, at samme Grundprincip

skulde følges, at der nemlig vilde blive at udrede 2 Pro-

andre Lettelser, der tidligere vare bevilgede Sildehandelea

der oppe. Toldintraderne vilde altsaa ellers have været noget

større ved denne By, da denne Udførsel var ret betydelig

(Om denne Toldlettelse se Rentekammerprotokol 8 Jan. 1701).

Danmark-Norge 1660—1720. II. 30
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cent af al Fornuie eller af den Værdi, hvortil Handel

eller Næringsvirksomhed kunde sættes-^'). Ifølge denne

Vurdering sattes Kristiania rOied underliggende Steder"

til at udrede 13.944 Rdlr. . Drammen (Bragernæs og

Strømsø) 9709 Rdlr.. Kristiansand skulde yde 4.377

Rdlr., Arendal og Østevrisør 4174 Rdlr., Skeen, Lange-

sund og Brevig .5719 Rdlr., Tønsberg og Holmestrand

2190 Rdlr., Laurvig og iSandefjord samme Sum, Kragerø

1112 Rdlr., Frederikshald 1762 Rdlr., Frederikstad med
Moss og Krogstad 2190 Rdlr., Stavanger 1479 Rdlr..

Bergen 32,8.50 Rdlr., Trondhjem 17,568 Rdlr. I disse

Summer ere ikke medregnede Skatter for de højere Em-
bedsmænd og Officerer saa lidt som for Biskopperne. —
Til Sammenligning dermed have vi at nævne ved Danmark:

Helsingør 4272Rdlr., Roskilde 946 Rdlr., Kjøge 1256 Rdlr.,

Holbæk 1251 Rdlr. 3 ^, Næstved 924 Rdlr., Slagelse

972 Rdlr., Sorø 992 Rdlr.. Korsør 906 Rdlr., Kallund-

borg 908 Rdlr., Odense 2670 Rdlr., Nyborg 1246 Rdlr..

Svendborg 869 Rdlr., Nykjøbing paa Falster 1500 Rdlr..

Aalborg 10,004 Rdlr.. Viborg 5557 Rdlr., Randers

3564 Rdlr., Aarhus 6603 Rdlr., Horsens 3556 Rdlr..

Fredericia 2305 Rdlr., Ribe 2184 Rdlr., Kolding 1455

Rdlr. '*).

Hvor mangelfuldt dette Grundlag for en Bedømmelse

af Formuesforholdene end er. har det dog sin Interesse

som et Vidnesbyrd om. hvorledes disse bleve opfattede.

Resultatet af en Sammenligning bliver selvlølgelig Over-

vægt for de norske Kjøbstæders Vedkommende . men

langt fra, hvad man efter Forskjellen paa Toldintraderne

skulde antage. Medens Bergen rager betydelig op. for-

bavses man over at se, at de søndenfjeldske Byer ikke

overgaa de danske, særlig ikke de jydske Kjøbstæder,

mere end de gjøre. Man venter ikke at se Aalborg naa

op over Drammen og være saa nær ved Kristiania, ikke

at se Aarhus og Viborg overgaa de fleste søndenfjeldske

Byer. Et er der imidlertid, som ikke maa glemmes.

De Summer, der her ere nævnede, vise kun, hvad der
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gjaldt for at passe til vedkommende Bybefolknings sam-

lede Formue, og vil man tale om den Velstand, som

den bavde, maa man altsaa ogsaa vide, bvor talrig den

var. En By, der var taxeret til at udrede 2000 Bdlr.

og kun talte 1000 Mennesker, bavde selvfølgelig bedre

Formuesforliold end den, der var sat til at yde 3000

E,dlr., og hvis Indbyggeres Tal var 2000. Uheldigvis

lader det statistiske Materiale os her som idelig i

Stikken; vi vide intet sikkert om Befolkningen i Da-

tidens norske saa lidt som i de danske Kjøbstæder*).

Men hvad man enten paa den ene eller den anden

Maade hører om dem, gjør det sandsynligt, at me-

dens Bergen har været en Del større , saa har der

for øvrigt næppe været stor Forskjel i saa Henseende

paa de betydeligere danske og norske Kjøbstæder. Lige-

som imidlertid den større Søhandelstrafik ved Byerne i

Norge i og for sig gjør det rimeligt, at de havde rigere

Kjøbmænd end nogen jydsk, fynsk eller sjællandsk Pro-

vinsby, saaledes er det et Fingerpeg i samme Retning,

at man paa Listerne over Laanene fra den store nor-

diske Krigs Tid træffer afgjort flere Borgere fra Byer i

Norge end fra danske Kjøbstæder.

Hvad vi her have set om Formuesforlioldene i de

norske Byer, kunde let opfattes som mere stadfæstende

de Træk af smaa Kaar, vi tidhgere have anført, og de

Klager over Tilstandene, der saa jævnlig fremkom, end

som vidnende om , at Handelen med Fisk og Trælast

*) Maaske kunde det falde en Læser ind at spørge, om man
ikke kunde bruge Listerne over Konsumtionsafgifterne i de

tvende E-igers Byer til deraf at gjøre Slutninger om Forholdet

imellem Befolkningens Størrelse i dem. Denne Afgift blev

nemlig overvejende svaret af, hvad der forbrugtes i det dag-

lige Liv i Byerne. Men jeg har med Vilje undladt at tage

Hensyn til den, da Satserne ved'de enkelte Varer, som denne

Afgift svaredes af, ingenlunde ere ens i de to Lande, og det

desuden langt fra var de samme Varer, som den udrededes

af i dem begge.

30*
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liHvde fonnaaet at skahe Velstand. Men desuagtet havde

Norges Byer aabenbart et meget stort Fortrin frem for

de aller fleste af Kjøbstæderne i Danmark, nemlig det.

at der var Fremgang i dem. Som det traadte os slaa-

ende imøde ved de Taxationer over Bergens og Trund-

lijems samlede Formue, der ovenfor ere nævnte, saaledes

ved det Indtryk, man faar af den norske Skibsfarts Ud-

vikling. Bergen, der 1672 ejede 56 Skibe paa 2327 Læ-
ster, naaede 1699 op til at eje 125 med 8933 V.j Læsters

Drægtighed. Trondhjem havde i de første Aar af vort

Tidsrum kun en ringe Handelsflaade ; den synes i Midten

af det 17de Aarhundrede ikke at have ejet andre Skibe

end en Del Jægter, og endnu 1668 havde foruden 90

Jægter og Baade kun 7 ..Skibe" hjemme der. og den

samlede Drægtighed af disse „Skibe" var ikke mer end

118 Læster. Men 1673 havde Byen 13 Skibe, iblandt

kvilke 1 var et Defensionsskib. i Aaret 1675 havde den

20, deriblandt 5 paa 100 Læster og derover. Tre

af disse vare Dcfensionsskibe. Et nyt Fremskridt skete

til 1692, da der her var hjemmehørende 32 Skibe paa

1432^2 Læster, og af disse vare to store nok til at fare

paa Spanien. •'^) Og hvor godt svarer det ikke hertil,

at de søndenfjeldske Byers Skibsfart fik et saa stærkt Op-

sving i det første Tiaar af det 18de Aarhundrede? Vi

høre, for at tage et enkelt Exempel, at Drægtigheden

af de Skibe, der havde hjemme i Kristiania 1704. var

1000 Læster større, end den havde været 1694, nemlig

2940 Læster mod 1940 ''^]. Ganske vist stækkede den

store nordiske Krig denne Udvikhng ved de svære Tab.

den voldte de norske Rederier; men det var efter' sin

Natur kun en forbigaaende Ulykke. Hovedsagen var, at

der var brudt en Vej for Handel og Skibsfart, som pas-

sede ypperlig til Landets Natur og Hjælpekilder. Der

trængtes her som ved §aa mange andre Forhold, der

havde Betydning for Staten, haardt til Fred; men naar

den kom, vilde det være muligt atter at bringe Fart

i det. der nylig havde været i saa god Gang. Kjøb-
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stædernes Forhold dannede i saa Henseende et fuldstæn-

digt Sidestykke til. hvad vi saa om Næringsvejene uden

for Byerne og den dermed i nøje Sammenhæng staaende

sociale Udvikling. Hvor lidt have vi kunnet tale om no-

get tilsvarende ved de danske Kjøbstæder, ja selv ved

Kjøbenhavn, hvis Fremskridt hang sammen med de po-

litisk-administrative Forhold , ikke med at der var frisk

Væxt i Landets naturlige Næringsveje! Medens der

trængtes til sociale Reformer, for at By saa vel som Land
kunde arbejde sig op i Danmark, laa Fremtidsopgaverne

i saa Henseende lettere i Norge. Naar.lens Juel under

en Forhandling i en Regeringskommission 1697 lejlig-

hedsvis kaldte „Danmark den fattigste Del af Hans Maje-

stæts Undersaatter ^')." var denne Ytring, som vi have

set
,
paa en vis Maade taget aldeles urigtig, og den var

vel nærmest et stærkt Udtryk for Mismod over den Lid-

flyd else, som et Par Aars daarlige Høst havde havt paa

Udførselen fra dette Land. Men den har maaske ogsaa

hængt sammen med den Opfattelse, at Norges naturlige

Næringsveje vare komne i en heldigere Gang og gjorde

Borger og Bonde lykkeligere, end de vare det i Dan-

mark. Fra den Side set var den ingenlunde uden

Sandhed.

Og hvor fattigt det aandelige Liv end var i de

norske saa vel som i de danske Kjøbstæder, saa var

det med Hensyn til Friskhed og Virksomhedsaand til

Gavn for dem, at deres Handel og Skibsfart langt mere,

end Tilfældet var ved Danmarks Provinsbyer, gik paa

Udlandet. Det er et bekjendt Træk, at det Samkvem
med England, der paa den Maade fandt Sted senere i

det 18. Aarhundrede, i ikke ringe Grad virkede vækkende

paa den norske Borgerstand. Men allerede i det Tids-

rum, hvorom her er Tale, har den livlige Forbindelse

med Englænderne og endnu mere med Hollænderne højst

sandsynlig havt en noget lignende Betydning. Det har

i en paa åndre Maader trangbrystet Tid kunnet give et

friskere Syn. Holberg, der i sin „Bergens Beskrivelse"
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nævner Hollænderne som dem , der især vare Bergen-

sernes Forbillede med Hensyn til Levemaade og Sæder,

fik netop ved sin Fødebys Berøring med dette Folk Stø-

det til at udvide sit Blik ved Rejser til Europas vestlige

Lande. Det blev for saa vidt fra Samkvemmet i Ber-

gens Havn med Hollænderne, at det Opsving kom til at

udgaa, som Holl)erg paa en saa mærkelig Maade senere

skulde give Aandslivet i Danmark og Norge.

Vi have tidligere havt Lejlighed til at fremhæve

det som en Fordel for Normændene i national Hense-

ende, at de langt mindre end de Danske var udsatte for

en uheldig Smitte af de tysk-franske Elementer, som

igjennem Hofva-sen, Adel og Hær træ-ugte sig frem i

Samfundet. Deres mere afsides Beliggenhed hjalp dem
i saa Henseende. Man kan kalde det et Slags Side-

stykke dertil . at deres Borgerstand mindre end dennes

kjøbenhavnske Standsfæller kom til at kjende den Fare,

der laa i den idelige Berøring med Bureaukratiet i Ho-

vedstaden, hvis dominerende Stilling og forskjellige For-

trin her mere end noget andet Sted trængte Bevidstbeden

om den borgerlige Syssels Værd tilbage og lod det at

være Embedsmand staa som noget ulige højere end det

at være Handelsmand eller Fabrikant. Havde den norske

Borgerstands Virken et større og livligere Sving end de

danske Kjøbstadborgeres, saa havde den tillige noget for

Personligheden mere tilfredsstillende og derved noget mere

opmuntrende, noget friskere over sig end de kjøbenhavnske

Handelsmænds eller Industridrivendes. Udvikhngen blev

derved sundere.

Vi ende altsaa med det Kesultat, at ligesom vi have

set Enevoldskoiigernes Arbejde paa at knytte Norge

nøje til Danmark blive kronet med et heldigt Udfald,

saaledes havde de, trods alle Skyggesider ved Norges

økonomiske Udvikling, dog ogsaa i denne Sag for saa

vidt havt Lykken med sig, som de kunde se, at det

paa liere Maader gik godt fremad deroppe.
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Dette kan derimod ikke siges om den gamle norske

Nybygd, Island. Forholdene frembøde overordentlige

Vanskeligheder, her hvor de uheldige Virkninger af

Landets Ufrugtbarhed med de vilde og vidt strakte Fjeld-

ørkener dengang ligesom nu forøgedes ved det barske

Klima, hvor forfærdelige vulkanslie Udbrud kun altfor

tidt ødelagde store Strækninger, hvor Drivisen jævnlig

lagde sig udenfor Kysten, snart paa større, snart paa min-

dre Strækninger, enkelte Gange — som 1695 — endog

rundt omkring hele Øen, og udøvede en dræbende Virk-

ning paa Vegetationen langs Kysterne. Netop i en stor

Del af de første Enevoldskongers Regeringstid ophobedes

Naturulykkerne i en forfærdelig Grad. Slutningen af

det 17. Aarhundrede opviste derfor det ene Uaar efter

det andet, og det 18. Aarhundrede begyndte med Hun-

gersnød, faa Aar efter (1707) rasede Smaakopperne saa-

ledes, at de bortrev 18,000 Mennesker, med andre Ord

formodentlig over en Tredjedel af Befolkningen.

Tildels under Indflydelse af disse Forhold vare Til-

standene kun sørgelige. Agerbrug fandtes slet ikke. Be-

folkningen var med Hensyn til Varer til Udførsel hen-

vist til Udbyttet af Faareavl og Havtorskfiskerier; men
Ulden blev kun altfor tidt behandlet og tilvirket til Strøm-

per o. a. 1. paa en saare ufuldkommen Maade. Skindene

forstode Islænderne kun slet at behandle, og en stor

Mængde af den Fisk, der skulde bruges til Udførsel, blev

fordærvet, fordi Fremgangsmaaden ved Tørringen var uhel-

dig. Især var det til stor Skade , at der blev brugt

altfor lidt Salt ved Tilvirkningen af den tørrede Fisk.

De Forsøg , som skete fra Regeringens Side paa at op-

muntre Fiskeri med større Fartøjer, bleve drevne med
altfor liden Kraft til at kunne overvind« Befolkningens

naturlige Vedhængen ved det gamle, og Fiskeriet skred

ikke frem.

Det svarede godt hertil, at der ikke fandtes andre

Samfærselsmidler, end at alt maatte transporteres paa

Hesteryggen ad Stier eller Veje, som mindst af alt for-



472 Nittende Kapitel.

tjente et saadant Navn, og Landet havde ikke en eneste

By eller nogen ordentlig Handelsplads. Nogle Kjob-

niandsboder ved de Havne, som bleve anløbne af Han-
delsskibene fra Kjøbenhavn, det var alt. Paa en Maade
var det lykkeligt, at Befolkningens store Masse ingen

Anelse havde om, hvor langt den var tilbage, at den ved-

blev at leve med sine gamle Sagaer og andre Fortæl-

linger fra Fortiden uden at have nogen Forestilling om,

hvorledes det gik til i andre Lande; men dette hidførte

paa den anden Side en Stagnering, som var en stor Hin-

dring for ethvert Fremskridt.

Under Forhold, som de her antydede, kan det ikke

undre, at Regeringen jævnlig Uiaatte hore om Nød og

ulykkelige Tilstande deroppe. Kom et Par Uaar efter

hinanden , enten med Kvægdød eller fejlslaaet Fiskeri,

greb Fattigdommen i en sørgelig Grad om sig. Da Re-

geringen 1671 tilbød Borgarljordens Indbyggere, at de

trods det herskende Handelsmonopol maatte anskaffe sig

et Handelsskib, svarede de, at det var dem umuligt, „alle

Slags Elendigbed hindrede dem fra at skafife sig Livets

første Nødvendigheder." Fra Paaske 1674 til 1675 reg-

nede man, at der alene i Thinga Syssel omkom over

1100 Mennesker af Sult, og Hestene vare bortdøde efter

en saadan Maalestok, at det blev umuligt at faa en For-

bryder fra Mule Syssel flyttet til Altinget. I et Andra-

gende fra 1683 bade Islænderne Kongen om „naadeligen

at se hen til Landets Armod , Fattigdom og jammerlige

Tilstand med Hensyn til Næringsmidlerne". Troværdige

Folk paastode i de sidste Aar af det 17. Aarhundrede,

at Landet paa flere Steder havde flere Tiggere end Hus-

fædre. Som det plejer at gaa, virkede Nøden demorali-

serende, og naar der klagedes over Dovenskab og Løsgæn-

geri, selv hos dem. som ingen Undskyldning havde, eller

over Ran og Tyverier, havde det sin naturlige Forkla-

ring i de haarde Skuffelser, som enhver, der vilde leve

af sit Arbejde, idelig maatte prøve. Det blev derfor saa

galt, at Islænderne 1700 ansøgte Frederik IV om at
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maatte sende en af Lavmændene til Kjøbenhavn for at

gjøre Indberetning om Tilstandene, og de ledsagede deres

Andragende med de stærkeste Jammerklager over Hun-
gersnød og andre Ulykker, „saa det er for menneskelige

Øjne, som monne Landet inden kort Tid vorde øde."

Da saa de Forhandlinger, som denne Lavmands Sendelse

til Kjøbenhavn fremkaldte, havde virket med til, at Arne
Magnussen blev sendt derop for i Forening med Povel

Vidalin at undersøge Forholdene, stadfæstede den Skil-

dring af disse, som de 1702 tilsendte Rentekammeret,

fuldstændig, hvad der fra andre Sider var indberettet ^®).

Samtidig paastode de Kjøbmænd, der handlede paa Is-

land, at det Tilgodehavende, de havde hos Befolkningen

der, løb op til 113.048 Edlr. , en Paastand, der selv

om den sandsynligvis indeholdt Overdrivelser, dog næppe
var helt uden Grundlag og var et nyt Vidnesbyrd om
Elendigheden.

Regeringen var da ej heller i Tvivl om, at det i

mange Henseende stod slet til deroppe; den saa godt,

at det vilde være ønskeligt, om der kunde anlægges

Byer, om der kunde komme industrielle Anlæg i Gang
og Fiskeriet forbedres o. s. v. Men Island laa for langt

borte til, at den i den Grad idelig blev mindet om, hvad

der fattedes, som ved Tilstandene i nærmere liggende

Landsdele, og skortede det den i selve disse tidt baade

paa en duehg Embedsstand og paa Pengemidler til at

skabe Fremskiidt, gjaldt det i endnu langt højere Grad
paa den fjærne ,0^''). hvis Forhold vare saa vanskelige, at

man ikke vidste, hvor man skulde begynde eller ende.

Det hjalp derfor intet, at Islændernes Kaar den

ene Gang efter den anden anden bleve drøftede i Rege-

ringskommissioner, at Skatterne sædvanlig bleve holdte

lavt, og at der tiere Gange skete Forsøg paa at skaffe

Befolkningen billigere Priser paa, hvaddenbehøvede. Oven
i Kjøbet var det Handelssystem, som Regeringen holdt det

for nødvendigt at gjennemføre, hvis Islands Forsyning

skulde sikres, blevet en Fordærvelse for dette ^"). Det
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var forgjæves. at den Lavmand, der blev sendt til Kjø-

benliavn 1701, klagede over Inddelingen af Landet i be-

stemte Handelsdistrikter og skildrede de uheldige Virk-

ninger af, at „Indbyggerne paa mange Steder, hvor de

ikkun havde en halv Dags Rejse og undertiden ringere

til næste Kjøbstad (I), dog mautte gjøre nogle Dages

Rejser med stor Besværlighed baade til Søs og over høje

Bjerge til de rette Havne inden Distriktet." Den Re-

geringskommission, som forhandlede om Sagen, mente,

at „skulde det tillades Almuen at omstrippe, til hvilken

Havn eller Kjøbstad dennem lystede . . . da skulde det

blive et confnsum chaos . .•")." Det blev derfor ved det

gamle, og unægtelig passede denne Ordning godt til

den. der i det mindste for en stor Del var gjennemført

baade i Danmark og Norge, hvor hver Kjøbstad havde

sit bestemte, foreskrevne Opland.

Endnu værre end dette var det imidlertid, at Han-

delen var monopoliseret. Den Sikkerhed, som derved

var givet for, at Islænderne bleve forsynede med de Varer,

de trængte til, og for at de ikke kom til at betale mere

end en ved en Taxt fastsat Pris, formaaede ikke at op-

veje de sørgelige Følger af den Afliængighed, hvori de

kom til at staa til de privilegerede Kjøbmænd. Det

maatte sløve deres Iver, at de ikke kunde afsætte andet

eller mere end, hvad Kjøbmændene enten vilde eller

kunde tage med sig i de faa Skibe, som de sendte derop.

Det Gode. at de fik Varer til en bestemt Pris, maatte

de, for øvrigt ganske konsekvent, betale med, at der ogsaa

var sat Taxt for, hvad de selv havde at sælge, og det

var naturligvis ingen Fordel. Hvor uheldigt var det frem-

deles ikke, at de vare afhængige med Hensyn til deres

Dont af, at Kjøbraændene tilførte dem saameget, som de

behøvede af forskjellige Varer, af den Hamp, der var

dem tiødvendig til deres Fiskeredskaber, og af det Salt,

som de ikke kunde undvære ved Tilvirkningen af deres

Fisk. Det kunde paa Grund af. at Konkurrence fattedes,

netop komme til at gaa aldeles modsat af, hvad Rege-
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ringen havde ønsket at sikre dem , nemlig at de fik den

nødvendige Forsyning. Medens Statsmagten kunde fastslaa

en bestemt Pris for Varerne, var det den umuligt at

sørge for, at det blev gode Varer, der tilførtes Islænderne,

og hvor uheldigt var det ikke, at Kjøbmændene mente,

det var i deres Interesse, at Islænderne bleve holdte i

Ukyndighed og ikke udviklede nogen Industri! Desto

lettere var det for dem at faa mange Ting afsatte til

dem, som disse ellers godt kunde have tilvirket selv,

medens de nu maatte sælge Raaæmnerne for lav Pris

til de Handlende.

Det var et gammelt Mundheld paa Island , der

brugtes, naar man fandt en Mand alt for dristig: „Mener
Du, al Du enten er Kongen selv eller Kjøbmanden?" —
Det var de to Magter, som Islænderen havde Følelsen

af, at han maatte bøje sig for. Men medens han villig

gjorde det over for Kongen, denne forunderlig ophøjede

Statsmagtens Pærer i det fjærne, laa der tidt Bitterhed

imod Kjøbmanden paa Bunden af hans Hjærte. Haand
i Haand med Klagen over Hunger, fejlslaaet Fiskeri,

Faareskab og andre Ulykker gaar derfor i Slutningen

af 17. Aarhundrede en Række Besværinger over Mislig-

heder fra Kjøbmændenes Side, ej alene til Landsting og

Øvrighed, men ogsaa til selve Kongen. De Mænd, der

med Smerte mente, at Tilstanden i Landet gik tilbage i

Stedet for frem, vare da ogsaa overtydede om, at Han-

delens Ordning var en Ulykke med foruden de mange

andre, som Landets Naturforhold og nedarvede Brøst

fra Fortiden voldte det. Enevældens Handelspolitik var

her slaaet fuldstændig fejP^), og Styrelsen havde her

mere end noget andet Sted vist Centralisationen lidende

Skibbrud.
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D.'e Undersøgelser, som have været Porraaalet for

dette Skrift, ere nu endte. Vi have set Udviklingen af,

hvad man kan kalde Enevældens System i de første 60

Aar af dens Levetid, vi have fulgt Regeringens Arbejde

for at gjennemføre det og søgt at danne os en Fore-

stilling om, hvor vidt den naaede de Maal. den havde

stillet sig. hvilke Tilstande der paa vigtige Omraader

udviklede sig i Statens Indre, og hvilket Vexelforhold

der var imellem dem og Styrelsen.

Klart har det været, at Enevælden sejrede i politisk

Forstand, ikke alene, idet den vandt en sikker Grund-

vold i den almindelige Stemning, men ogsaa derved , at

den knyttede stærke Baand imellem de tvende Kiger

Danmark og Norge. Mindre afgjørende, men dog af

stor Betydning var, hvad den vandt ved sit Arbejde for

at gjennemføre Enhed og Fasthed i Lovgivning og

Styrelse. Den havde i flere Henseender havt kolossale

Vanskehgheder at kæmpe med, det var gaaet langsomt

og højst mangelfuldt med at uddanne en brugelig Em-
bedsstand , skabe Lydighed imod Lovens og Styrelsens

Bud og ginindlægge sikre Retstilstande; men dels var

der tydelige Fremskridt at spore, dels var der vundet

et godt Grundlag for en videre Udvikling. Det samme
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gjælder om, hvad der i flere Retninger var taget fat paa

som Begyndelser til et Arbejde for at fremme humane
Interesser. Idet Kongedømmets Sejr over Adelen

liang sammen med, at dennes Særrettigheder i vigtige

Henseender bleve trj^kkede ned, arbejdede Enevælden

ogsaa imod et socialt Maal, nemlig at udvikle en ganske

anden Lighed, end den foregaaende Tid havde kjendt.

Som det var udtalt i Fortalerne til de tvende Landslove.

at „Loven bør være skikket efter hver Mands Tarv, lige

billig og taalig for alle o. s. v.", saaledes havde Fre-

derik III kundgjort, at „han vilde ærlige Folks Børn,

hvad Stand de og være, til Hæder og Nytte, eftersom

han dem kapabel befinder, befordre". Enevælden havde

da i Overensstemmelse hermed i Virkeligheden skabt et

overordentligt socialt Fremskridt ved at knuse Adelen

som en eneherskende Kaste; den havde derved befriet

Norge fra et Fremmedherredømme, der snart vilde have

gjort Forbindelsen imellem dette Land og Danmark
umulig, og den havde ikke alene tilfredsstillet den danske

Borgerstands Had, men ogsaa paa flere Maader taget

Hensyn til dens berettigede Krav. Imidlertid, Enevæl-

den vilde derfor ingenlunde skille sig fra Monarkiets

almindelige Karakter i hine Tider og blive et demo-

kratisk Diktatur, og, hvad der er en Hovedsag, den kom
trods Ophævelsen af Vornedskabet til at fornægte baade

Ligheds- og til Dels endog det personlige Frihedsprincip

ved den Udvikling, Bøndernes Fæsteforhold i Danmark
fik. Dens sociale Politik førte her utvivlsomt til et

ganske andet Resultat, end Kongerne og de ledende

Statsmænd havde tænkt sig. Det samme gjaldt om
Styrelsen paa det økonomiske Omraade. Det Indtryk,

vi have havt af, hvor tarvelige Virkninger alt det ivrige

Arbejde for at fremme Vindskibelighed og Handel havde,

især for Danmarks og Hertugdømmernes Vedkommende,
vidner klart derom.

Det har været en Hovedopgave for dette sidste Bind
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af nærværende Skrift, baade at vise, i hvilke Henseender

Enevældens Politik i de første 00 Aar paa disse vigtige

Oniraader led Nederlag, og at give en Forestilling om,

hvad der var Grunden dertil, altsaa ogsaa af. hvor vidt

Enevalden selv bærer Ansvaret derfor.

Jeg har ikke skrevet min Bog, enten for at den

skulde være en Lovtale over Enevoldskongerne eller for

at hudflette deres Minde. Begge Dele vilde være lige

meningsløse. Men idet mit Udgangspunkt har været

Tanken om at følge, hvad der har havt Betydning for

det danske og det norske Folks Udvikling, har der været

rig Lejlighed til at fremhæve saa vel Lys- som Skygge-

sider, dels ved Kongernes Personligheder og deres Ind-

griben i Regeringen, dels ved Styrelsen i det hele. Vi

have set, at Iver og Pligtfølelse hos Kongerne ikke var

støttet af den Overlegenhed i Karakteren og Begavelse,

som krævedes for at løse de overordentlig store Opgaver,

der i Mængde forelaa. Men det vil tillige være ind-

lysende, at det hele System bar en stor Svaglied i sig.

Naar der allerede laa noget højst uheldigt i, at Konge-

dømmet, som det udviklede sig efter den almindelige

europæiske Model, fristede til en Pragt og Ødselhed,

der stod i Misforhold til de slette Finanser, og — maa
vi vel ogsaa sige — til en Løshed i Sæder, som var et

alt andet end styrkende Exempel , saa førte det tillige

ind i en Forløftelse med Hensyn til Styrelsen.

Enhver politisk eller social stor Tanke, der paa en

bestemt Tid trænger igjennem. hænger en Tidlang sam-

men med Troen paa dens Eneberettigelse eller i det

mindste paa. at den i fortrinlig Grad har den Evne at

løse Vanskelighederne ved Forholdene i Stat og Sam-
fund. IJer ligger noget idealistisk deri, som ikke er

uden en vis Skjønhed, men ogsaa en Ensidighed, der

selv, naar den ikke fører ind i Fanatisme, dog bringer

til Yderligheder og derfor før eller senere lider Skib-

brud. Den Sandhed, en saadan Tanke kan rumme
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trænger til at korrigeres og til at arbejdes sammen med
andre Tanker, der paa deres Vis kunne være ligesaa

sande. Saadan er nu engang den menneskelige Natur;

dens Svagheder ere altid tilstede i selve dens Fremskridt.

Enevældens Historie har vist det saa godt som det rene

Demokratis, det afsluttede Aristokratis og den moderne

Liberalismes Historie. Hvad enten man tager Ludvig

XIV's Enevælde i det 17. Aarhundrede eller den op-

lyste Absolutisme fra det 18. Aarhundrede, Frederik II's

og Josef II's Kongedømme, møder man denne over-

drevne Tillid til Kongemagtens Styrke , en Tro , der

unægtelig kun altfor godt svarede til den Herskerlyst,

som slige Mænd vare fyldte af. Intet har derfor været

naturligere, end at den dansk-norske Enevælde har havt

en lignende Selvindbildning, og at den derved er bleven

ført ind paa at forløfte sig ved at ville være den alt

ledende. Vi have set, at selve den fra Fortiden over-

leverede Opfattelse af Statsmagtens Het til at gribe ind

i Folks Sysler og Levevis ikke mindre end det i det 17.

Aarhundrede herskende Merkantilsystem drev Konge-

dømmet i samme Retning. Ligesaa urimeligt og uret-

færdigt det er, naar man haaner Enevælden her hjemme,

fordi den kom ind i denne Bevægelse, ligesaa sikkert er

det, at Systemets Virkninger maatte være uheldige, ikke

alene ved tidt at skabe en Tvang, der langt mere hæm-
mede end fremmede, men ogsaa ved nødvendig at friste

Undersaatterne til alskens Lovbrud og derved demo-

ralisere dem.

Som Danmark-Norges Udvikling i denne Henseende

var en Del af, hvad der var fremherskende i de fleste Lande
i Europa, saaledes ogsaa ^ed de Vanskeligheder, det paa

mange Maader kostede at skabe en fast ordnet Styrelse,

ved den offenthge Morals ringe Standpunkt, den alminde-

lige Lyst til at være ulydig imod Love og Forordninger

og ved Ubændigheden i Sæderne. Men Staten laa og-

saa, og det var det værste, under den almindelige For-
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bandelse, som mange Aars næsten uafl)rudte Krigstil-

stand havde bragt over Europa. Kaar Frederik II af

Preussen lejlighedsvis har sagt: „il Jaiit boire le vin de

son siécle^^, gjaldt disse Ord i fuldt Maal om de mindre

europæiske Staters Regeringer i den Tid, hvorom her

har været Tale; men unægtehg fattedes vore første Ene

-

voldskonger ved flere Lejligheder ikke selv Lyst til at

tage Del i de haardnakkede Krige. Vi have i al Kort-

hed set, hvad der var deres Grunde dertil; men vi have

tillige havt Vidnesbyrd om, at det Fremskridt i de indre

Forhold, som Enevælden havde indskrevet paa sit Ban-

ner, netop allermest som en Følge af Krigene maatte

udeblive.

Det var Landets elendige finansielle og økonomiske

Tilstand, der nærmest havde givet Stødet til Souveræne-

tetens Indførelse; men Elendigheden vedblev. Dels som

Finansnød, dels som det ved Skattebyrderne stærkt

nærede økonomiske Tryk var den Åarsagen til. at der

skete saa saare lidt, hvortil der skulde bruges Penge,

til at det mere gik tilbage end frem for Landbostanden

i Danmark og derfor ogsaa maatte staa ilde til med de

aller fleste Kjøbstæder, medens samtidig Udviklingen i

Norge var uhge langsommere, end den ellers vilde

have været.

Fred, det var det, Forholdene i Slutningen af Tids-

rummet paa alle Punkter gjorde nødvendigt. Vort Fædre-

land var i saa Henseende Ulykkesfælle med de fleste

andre europæiske Lande paa den Tid. Det blodige 17.

Aarhundrede med sin dobbelte Arv til det 18. Aarhiin-

drede, den spanske Arvefølgekrig og den store nordiske

Krig, havde efterladt baade almindelig Svækkelse og om
muligt en endnu mere almindelig Længsel efter Fred.

Selv i England, der under den sidste Krig imod Ludvig

XIV havde spillet en saa glimrende Rolle som ingen-

sinde tidhgere. var Tanken om de Ofre. hvormed Tri-

umferne vare kjøbte, det, der fyldte mangfoldiges Sind.
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Det syntes Skræk indjagende, at Statsgjælden siden Dron-

ning Annas Tronbestigelse var voxet fra 16 Millioner

Lstr. til 69 Millioner, og det almindelige Ønske om
Fred var en Hovedgrund til Mariboroughs og hans Ven-

ners Fald, Holland, som havde staaet Side om Side

med Englænderne, gik ud af Krigen med en Statsgjæld,

saa forfærdende stor (350 Millioner Gylden), at det i

Aaret 1715 var umuligt endog blot at udrede Renterne

deraf, og at man ikke vidste at gribe til andet end til

at indskrænke Hær og Flaade efter en Maalestok, der

fordømte Staten til senere i det 18. Aarhundrede næsten

viljeløst at følge Englands Politik, som „Skibsbaaden

følger i Linieskibets Kjølvand". Husker man paa, hvor-

ledes Vesttyskland og Belgien havde været Skueplads

for Krigene siden 1688 og gjennemgaaet alle de Lidelser,

som plagende Indkvarteringer, Plyndringer og tøjlesløse

Soldaters Lidenskaber kunne bringe over et Land, vil

man forstaa, hvilken Tørst efter Fred her maatte være.

Og nu Frankrig! Hvem véd ikke, at Ludvig XIV's
Historie endte med en Elendighed, som allerede pegede

hen imod den franske Hevolution. Endog flere Aar,

førend den spanske Arvefølgekrig brød løs, havde Vauban,

der kj endte Frankrig som faa, udtalt, at af det franske

Folk var en Tiendedel nødt til at tigge, de fem Tiende-

dele vare for fattige til at kunne give Almisse, de tre

Tiendedele havde det meget daarligt, og den tiende

Klasse, der havde det bedst, kunde kun regnes til at

tælle 100,000 Familier, af hvilke endda ikke 10,000 havde

stor Velstand. Siden havde den spanske Arvefølgekrig

og den for Frankrig særlig ødelæggende Vinter 1708—

1709 føjet sine Lidelser dertil, og efter at Krigen var endt,

frembød Landet det sørgeligste Skue med Markerne paa

mangfoldige Steder liggende øde hen, med Tiggeri og

Elendighed i Byerne i Stedet for den blomstrende Vind-

skibelighed og Handel, som en Tid havde været ved at

udvikle sig, og med en saadan finansiel Tilstand, at der

Daumark-Xorgc 1 060—1720. II. 31
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var en Statsgjæld paa 2400 Millioner Francs, og at man
for at holde Styrelsen i Gang forud maatte opkræve

Indtægterne for de følgende Aar. Imod Øst stod Rus-

land ved den store nordiske Krigs Slutning som den

Stat. der af alle i Europa havde vundet mest ved de

sidste Krige; men dog føltes ogsaa her. at en Fort-

sættelse af Kampene vilde være uudholdelig. Czar Peter

havde i den Grad medtaget sit Folk ved Skatter, og der

var saa uendelig meget netop af Fredens Gjerninger

at fremelske, at Trangen til at kunne varetage dem
maatte gjøre en længere Udsættelse af Freden til et

forfærdeligt Onde. Men i endnu langt højere Grad
gjaldt det om Sverige, der som faa Lande havde maattet

bøde for en enevældig Konges Stivsindethed. Det havde

l)etalt Karl XII"s Heltery ikke alene med Tabet af sine

Lande Øst og Syd for den finske Bugt, men ogsaa med
at miste 220.000 af sine kraftigste Sønner og med en

Statsgjæld paa 60 Millioner Daler Sølvmønt. Al Skibs-

fart og udenrigsk Handel var tilintetgjort, og samtidig

med at Folket var udpint til det yderste ved alskens

Paalæg, steg Priserne paa mange nødvendige Artikler i

en kolossal Grad. Der maatte i Aaret 1717 betales

indtil 30 Daler Sølvmønt for en Tønde Byg og 32 Daler

for en Tønde Rug. en Pris. der var saa høj. at Folket

saa sig nødt til at gribe til Barkebrødet, et Pund Sukker

betaltes med 5—6 Daler i Sølv, og der var i Stockiiolm

en saadan Mangel paa Talg, at Haandværkerne ikke

kunde arbejde ved Lys. og at mangfoldige vare nødte

til ved Vintertid at tilbringe de 18 Timer af Døgnet

enten i deres Seng eller siddende i Mørke.

Sammenholdes alt dette, er det klart, at Danmark-

Norge ingenlunde var i en slettere Tilstand end adskil-

lige andre Lande, Den Nød, der fandtes her hjemme,

havde fuldt sit Sidestykke rundt omkring, ligesom de

sociale Folhold aelvfølgehg vare lykkeligere end i saa-

danne Stater, hvor Livegenskabct herskede. Men dog
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har man en Følelse af, at Landet i vigtige Henseender

stod tilbage. Der fattedes, hvad der andensteds pegede

op over det mere eller mindre stærkt følte Tryk, hvad

der kunde give Sving. Det er, som om man stod overfor

en Masse, der var tung at sætte i Bevægelse, man har

ikke Indtryk af noget frisk aandeligt Liv eller af, hvad

man i dybere Forstand kunde kalde et Folkeliv, der

fandtes ingen eller kun liden fin Dannelse eller Smag, intet

eller i det mindste kun ganske faa Exempler paa Energi

vedHandelsforetagender, paa Industriens ellerAgerbrugets

Oniraade. Naar Molesworth sigtede de Danske for en

vis Middelmaadighed, var det ingenlunde ugrundet.

Naturligvis skulle vi ikke derfor dømme haanlig om
vore Forfædre i hin Tid. Intet kan være uretfærdigere

end, om vi fra vort i aandelig Henseende langt mere

udviklede Standpunkt, som vi endog for en stor Del skylde

tidligere Slægters Arbejde og Møje, kun vilde se det smaa-

lige, filistrøse hos den første Enevoldstids Slægter, eller om
vi selvtillidsfulde ved vor saa kaldte Fordomsfrihed ikke

kunde faa Øje paa stort andet end Dumhed og uendelig

Bornerthed som betegnende for hin Tid. Det vilde være

utilgiveligt, om vi vilde glemme Bjælken i vort eget Øje

og ikke tænke paa, hvorledes Eftertiden vil have rigt

Stof til Kritik over vort gjensidige Had og vore Liden-

skaber, vor Mangel paa Sikkerhed og Klarhed i Tanker

og Meninger, vor nervøse Ophidselse, Nydelsessyge og Op-

givelse af et frisk Livssyn, om vi vilde undlade at tænke paa,

hvorledes vi — og det med fuld Ret— stille det Krav til de

kommende Slægter, at vore Fejl skulle forstaas, inden

de fordømmes, og at, hvad der er godt og smukt i vor

Tids Arbejde, skal erkjendes. Fortiden, ogsaa den,

hvorom her har været Tale, har paa sin Side Ret til at

kræve, at vi skulle søge at forstaa den, gaa til Bunds i

den, undersøge dens Stilling til de ældre Tider og de

Vanskeligheder, den har havt at kæmpe med, den har

Ret til at kræve, at vi, dens Efterkommere, der ere Ben
31*
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af dens Ben, Kjød af dens Kjød. skulle føle ined den i

det meget, den har maattet døje, takke den, naar vi se

det begynde at arbejde sig frem, som vi have kunnet

føre langt videre, takke den for den Resignation, den

har vist under Savn og Tryk, der vilde være os utaale-

lige, bære over med den i dens Svagheder, kort sagt se

paa den med Pietet, en Følelse, der er saa uendelig

forskjellig Ira taabelig Overvurdering af gamle Dage.

Men fastholdes end en saadan Pietetspligt og føler

man end, at Enevælden har havt sin store Fortjeneste

ikke alene ved at hævde Rigets Selvstændighed udadtil

og forbedre dets StilHng her, men ogsaa ved at samle

Folket og grunde saare meget paa Lovgivningens og

Styrelsens Omraado, der har havt varig Værd, saa bliver

dog den Erkjendelse tilbage, at der trængtes til Frem-

skridt baade i aandelig, materiel og social Henseende.

Idet Enevælden havde paataget sig Ansvaret, saa at

sige for alt i Staten, vilde det først og fremmest blive

dens Pligt at arbejde paa Fremskridtet eller i det

mindste at gjøre dette muligt. Det var det saa meget

mere, som den vitterlig havde stor Del i Skylden, ikke

alene for, hvad der var uheldigt i den sociale og mate-

rielle Udvikling, men ogsaa for det lavmælede, filistrøse

i Tiden. Om end meget her, saaledes som allerede er

berørt, hang sammen med Tidens og Enevældens En-

sidighed over hele Europa, paatrænger der sig for vort

Fædrelauds særlige Vedkommende naturlig det Spørgs-

maal, om det ikke har været til Skade for Udviklingen,

at Springet 1660 skete fra Adelsvælden over til en Ene-

voldsmagt, der i en Grad, som det ikke var Tilfældet i

noget andet Land, bortkastede al Medvirken fra Folkets

Side ved Stænderforsamlinger. Man kan kalde det en

ørkesløs Undersøgelse, da det er svært at danne sig en

klar Forestilling om, hvorledes Forholdene havde stillet

sig, hvis Frederik 111 var slaaet ind paa en anden Bane

end den, han fulgte. Det maa tilstaas, at, sammensat
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som Staten var af stærkt forskjellige og i geografisk

Henseende fra hinanden endog temmelig langt adskilte

Dele, kunde Sammenholdet maaske vanskeliggjøres ved

Brugen af en eller flere Stænderinstitutioner. Der kan

være Sandsynlighed for, at for Danmarks særlige Ved-

kommende Hadet imellem Adel og Borgerstand vilde i

slige Forsamlinger være brudt frem paa en Maade. der

kunde have voldt alvorlige Bryderier. Men hvad der

end saaledes kan nævnes som Forhold, der kunne have

styrket Frederik III i at følge Selvherskerlysten i dette

Ords videste Betydning, saa er det umuligt andet, end

at den Tingenes Gang, der blev indført, maatte i en

saadan Grad koncentrere Magten og Indflydelsen i Konge,

Hof og Embedsstand, at al Tanke om offentlig Mening

og selvstændig Undersøgelse af Statsforholdene blev trængt

tilbage. En Kritik, der maa liste sig om i Krogene

eller kun kommer frem paa Ølhuse, bliver enten Bag-

talelse og skandaløse Rygter eller Privatmeninger , som

ere betydningsløse, fordi de ere isolerede og ikke prøves

ved formelig Debat. Der kan ingen Tvivl være om, at

idet Folket systematisk blev vænnet til at skulle over-

lade Regeringen alt uden engang at have et Organ, ved

hvilket det kunde udtale Ønsker eller Anker over Fejl

i Styrelsen, trak der en overordentlig Fare op for Selv-

stændighedsfølelsen, som smittede ogsaa baade paa det

økonomiske og de almindelige aandelige Omraader, ind-

snævrede Blikket og slappede Karaktererne.

Bliver det samlede Resultat af Udviklingen i det

for vor Historie saa yderst vigtige Tidsrum, hvoraf vi i

dette Skrift have søgt at danne os et Billede, at det

var en mangesidet Arv, der gik over til den følgende Tid,

med Fremskridt paa visse Omraader, Tilbageskridt eller

Stillestaaen paa andre, saa synes det tillige, at den Af-

slutning, Tidsrummet havde faaet ved en Fred, der

endte de lange Krige i Norden, maatte give Haab om.

at hvad der var vundet, kunde føres videre, at de store
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Skrøbeligheder. Staten materielt og socialt led under,

kunde bringes til at svinde. Der forelaa her omfattende

Opgaver for Regering og Folk. ligesom det var nødven-

digt, hvis dansk-norsk Aandsliv skulde hæve sig, at der

kom nye Impulser, et friskere Liv, et friere Syn. Det

var i saa Henseende et godt Varsel, at Peder Paars var

udkommet Aaret, førend den store nordiske Krig endte.



Tillæg.

D.a det maaske kan interessere en og anden Læser at

se en Oversigt over et af Datidens Finansregnskaber, med-

deles herved et Uddrag af det for 1715.

Indtægt.

A. Danmark.

I. Ordinære Indtægter,

Rdlr. p

1) Ordinære Kontribntioner 526,388 66^/0

2) Jordebogsindkomster 46,764 47

3) Ladegaardsafgifter 55,221 32

4) Familieskat 36,390 72

5) Ordinære Told 108,966 9

6) Øxen og Hestetold 44,510 66

7) Konsumtion af Vine o. s. v. ...... 31,620 89^2

8) Accise 345 877,

9) Tobakstold og Konsumtion 9,295 Siy.,

10) Ordinære Konsumtion af Kjøbstæderne 229,775 53

11) Ryttergodsets vakante Kvarterpenge . . 92,142 23Y-7

12) Adskillige staaende Indkomster 56.156 64

' 1,217,578 85V2
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IT. Extraordinære Indtægter.

Rdlr. p

1) Sjette og Tiende Penge 1,472 41'

g

2) Krigsstyr for 1715 425,831 I9V2

3) Fourageskat for 1715 35,376 aSV^

4) Marchér- og Lægdspenge til Militsen . . 19,669 26

5) Svenske Undersaatters sekvestrerede Ind-

komster 1,506 67

6) Deciderede Antegnelser 6,507 52 V2

7) Agio paa Kroner og andre Møntsorter 3,446 39
',2

8) Adskillige forefaldende Indtægter. . . . 10,953 75 '.g

9) Diverse Poster ^ 282,749 IT^g

787,512 74
',2

B. Norge.

I. Ordinære Indtægter.

1) Ordinære Kontributioner 215,851 3

2) Dorakapitelskat 829 89

3) Jordebogsindkoraster med Sagefald ... 31,716 21

4) Kongetienders Afgifter . . . . , 10,542 „

Ladegaardsøen og andre Forpagtninger

søndenfjelds 1,450 „

Halsnoe Klosters Jordebog 2,500 „

Familie- og Folkeskatten 6.231 80

Told- og Trælasttienden 183,507 64 '/^

9) Konsumtion af Vin og Brændevin o. s. v. 3,384 12

10) Accise 6,186 42
'2

11) Tobakstold og Konsumtion 224 65

12) Ordinære Konsumtion 47,262 „

13) Bergens Fisketiende 1,640 „

14) Sildetienden ved Trondlijera 250 „

15) Hoplens Sav 63 „

16) Den Plads Kalfskindet ved Trondhjem 24 „

511,662 89



Tillæg. 489

II. Extraordinære Indtægter.

Edlr. p
1) Baadsmænds og Skjærbaadsskat .... 500 „

2) Krigsstyr for 1712 og 1713 4,074 58

— for 1714 5,288 46

— for 1715 256,435 26

3) Svenske TJndersaatters sekvestrerede

Gods 65 „

4) Udredningspenge for det til Danmark

transporterede Mandskab 6,931 57

5) Af Kirkernes halve Tiende 5,443 79

6) Rekognition for Bestillinger 600 „

7) Deciderede Antegnelser 5,315 82

8) Lage paa Møntsorter mod Kourant . . 2,699 91

9) Preussiske TJndersaatters Skibe , som

skal restitueres 10,109 61

10) Konvoypenge 495 48

11) Adskillige forefaldende aparte Indtægter 7,208 22^2

12) Kongsberg Sølvværk har dette Aar tabt,

altsaa intet Overskud

13) Kobbertienden 1,097 72

14) Kobberaccisen 15,053 48

15) Jærnværkernes Tiende 2,600 „

16) Staalmanufakturet 100 „

17) Norske Savbrugs Rekognition 2,940 80

18) Falkefangsten i Norge 550 „

19) Islands Jordebogsindkomster 5,627 51

20) Dito Besejlingsafgift 18,076 24

21) Finmarkens Besejlingsafgift cesserer,

siden alle og enhver er given Frihed

at besejle Landet „ ^

22' Af Færø Lands Negotie ej noget i dette

Aar indkommet
,, „

351,213 771/2
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C. Slesvig og Holsten.

Rdlr. \p

1) Ordinaire Contribution 510,345 7 V/^

Erdbuchs Intraden 253,419 28 7»/^

Verpachtungsabgiften 140,125 31 8

Zoll und Licentgelder 57,234 27 7

Kriegs- und Vermogen Steuer pro 1714 60,635 9 6

Extraordinaire Contribution pro 1715 100,917 25 10^2

Kriegs- und Vermogen Steuer pro 1715 97,169 3 6

Vivres Gelder de anno 1713 14,296 47 6'

g

Heugelder aus der Landschaft Nordre

Dithraarschen 2,903 ,. „

Allerhand "Einnahme als

Rantzauische Strafgelder 4,467 3 5

und fiir verkaufte Strand-

g"*^^
- 2^7^8J^ 7 225 4 5

1,244,27142 V/^

2) Diverse ordinaire und extraordinaire

Intraden, welche immediate zu Cassa

gehoben worden 198,673 21 H^^

3) An Vorschussgelder von den Post-

revenuen 20,368 33 „

4) Gehobeuen Geldern von anderen konig-

lichen Gassen 54,010 26 „

Omsat til danske Penge 1,452,540 „ H ^

D. Oldenburg.
Rdlr. gt.

1) Standige ordinaire Gefålle 45,642 55 3V2
Pachtgefalle 29,401 41 P/g

Unbestandige Hebungen 5,125 58 2

Ordinaire Contribution 44,275 30 2

Extraordinaire Contributionen 28,796 69 „

Kriegs Steuer pro Anno 1714 .... 8,29065 „

Kriegs Steuer pro — 1715 .... 8.42355 2'/2
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Rdlr. gt.

2) An Diverse immediate zur Oldenbur-

gischen Cassa fliessende Intraden, so

Folio 274 specificiret 54,686 63 2^8

224,644 6 ^^/^

oder 224,644 31/33

Transportirten Gelder

An gestempelten Papier Gelder . . . . 4,426 1 9 gt.

oder 4,426 1 2 1|S 9

Omsat til danske Penge 229,070 „ 32 (?

E. Bremen og Verden.
Rdlr. p

Indtægter 717,711 80

F. Hamburger Kasse 35,225 4

G. Amsterdam Kasse 859 24

H. Felt Kasse 911 i^^U

Indtægten bliver sammenlagt 5,304,286 20

Afgaar tabt Agio paa Møntsorter. . . . 50,204 56^2

5,254,081 591/2

Forstrækninger eller Kapitaler er udi

dette Aar allernaadigst optagen .... 167,439 75^2

Samlet Indtægt 5,431,521 39

Udgift.

Denne er ikke opført med saadanne Hovedsuramer, at

et Uddrag kan gives paa anden Maade end følgende:

I. Civiletaten.
Rdlr. ji

Paa Zalilkassen 880,014 26

Norske Kasse 144,335 83 V,,

Rendsborger Kasse 84,945 7672

Lateris 1,109,295 90
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Rdlr. p
Transport 1,109,295 90

Paa Oldenburger Kasse 22,612 85

Hamburger Kasse 73,354 59

Amsterdam Kasse 8,004 66

Bremens og Verdens Kasse 75,007 67'/^

Jobst Overbek i Hamburg for Dronningborg

Gaard og Gods 77,000 ,.

1,365,275 79V»

II. Landetaten.

Af Zahlkammeret 615,139 40

Norske Kasse 228,812 42 Vg

Rendsborger Kasse 95,907 73 Vj
Oldenburger Kasse 26,713 54'

2

Hamburger Kasse 3,374 94

Bremens og Verdens Kasse 379,375 82

Feltkassen 1,684,724 3

3,034,048 5

III. Søetaten.

Af Zahlkammeret 892,193 11

Norske Kasse 185,950 36

Rendsborger Kasse 54,343 42

Hamburger Kasse 4,000 „

Amsterdam Kasse 4,124 40

Bremens og Verdens Kasse 100 „

Feltkassen 31,101 2V?

1,171,812 351/2

Ved Kongsberg Sølvværk overstiger Udgiften

Indtægten med 20,782 76 V2

Samlet Udgift 5,591,919 47,

Desuden maa mærkes, at Kongens ube-

talte Gjæld 31. Decbr. 1715, efter „Kon-

gens Obligationer og ellers foruden

Etaternes ubetalte Restance" var . . . 3,785,774 37^2



Tillæg. 493

Men paa den anden Side opføres paa Balancen over

Indtægt og Udgift paa Indtægtssiden:

Rålr. p
Beholdning med uapproberede Udgifter til

31. Decb. 1715 1,636,879 74V^
Restancer (af Skatter o. 1.) 2,199,756 351/4

Og Kongens Debitorer 357,616 19^/2

4,194,252 33

Endelig maa man for at have Forestilling om den

samlede Indtægt og Udgift erindre, at udenfor alt dette

staar Partikulærkassens Balance, der for dette Aar maa op-

føres saaledes

:

Overskud fra 1714 (75,i:»63 Rdlr. 11
1/2 §) og Indtægt

= 210,691 Rdlr. 2 (I Udgift 162,285 Rdlr. 30 V2 8.
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Første Kapitel.

') P. W. Becker: Samlinger til Danmarks Historie
under Frederik IIl's Regering- (Kjbhvn. 1S77) f. Ex. I. 243

276. 279, 286, 285, 298. .311. II, 6-7, 3-5-36, 143.

2) Se smstds. II. 289 og 290.

") Molesworth: An account of Denmark o. s. v. paa

flere Steder og Vrigny: Relation d'un voyage etc. Side 135

og 137.

•») En Skrivelse fra Kristian V til Kjøbenhavns Magistrat at

22. Maj 1677 (Kjbhvns Diplomatarium VI, 688) taler om „en

stor Tumult, som nogle af den gemene Mand udi vores kgl. Re-
sidensstad Kjøbenhavn for faa Dage siden skal have begaaet',

og byder, at hvis sligt atter skete, skulde Anstalt gjøres til at

samle Borgerskabet, „som slige urolige Hoveder kan kraftigenmod-

staa og saa i Maade deres onde Forehavende forhindre" ; men der

er vistnok ingen Grund til overfor saa mange Vidnesbyrd om
politiske Stemninger af anden Natur at tro, at slige Opløb have

havt noget med Politik at gjøre.

^) Werlauff: Historiske Antegnelser til Holbergs
Lystspil (1858) S. 18.

**) Traditionen om alt sligt mærker man i Fortællinger derom,

som senere komme frem f. Ex. hos Riegels eller i Suhms Opteg-

nelser, og hermed stemme svenske Gesandtskabsberetninger(D ar.

-

ske Samlinger f. Ex. 2. Række V, 128 og VI, 43.)

^) Et Udvalg af Worms satiriske Digt findes i Odin "Wolff:

Journal for Politik osv. for 1812 1, 3 og 4.

*) DanskeMagazin4. Række IV S. 275 ff. Jævnføres kan den

Styrke, med hvilken Gerner udtaler sig, dels om det fordærvelige

I*
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ved Monopoler, dels om den uheldige Fremgangsmaade, Rege-

ringen tidt fulgte, at bortforpagte Skatternes Opkrævning (Thott-

ske Manuskriptsamling Nr. 1390 Quart. Nr. II).

*) N. M. Petersen: Bidrag til den danske Literatur-

historie 111, 605.

•») Ny kirkehist. Samlinger VI, 333.

") Jvfr. Første Del S. 70.

'2) Hiibertz anf St. III. 53. Foruden de i Texten nævnte

'i'ræk kan ogsaa omtales, at Amtmanden i Stavanger i Aaret

1701 suspenderede Byfogden der og sendte ham til Kjøbenhavn

„formedelst han udi et Værtshus ubesindeligen skal have ladet

falde nogle Ord efter 4 Personers derom udstedte Attest imod

vores allernaadigste Arv^eherre og Konge og den høje Øvrighed

(Brev fra Stiftamtmand Powisch i Kristiansand) (Breve til Kon-

rad Reventlow, 20. August 1701).

") Se Første Del S. 35.

'*») Breve til Grev Konrad Reventlow, Pakke for Aaret 1683

Nr. 99. Der er Exempler nok i denne Brevsamling paa Skrivel-

ser til ham fra Præster, affattede i den ydmygste Tone. Men
mere frastødende end nogen af disse er et Brev, som den fra Karak-

terens Side lidet heldig bckjendte Biskop Krog i Trondhjem skrev

til Greven 27. Januar 1700 for at opnaa Skattelettelse i Anledning

af en Ildebrand. Her findes følgende Tirade: „Den store høj-

Ijriselige Clemence gjengjælde Himlens Gud med al den Velsig-

nelse, Himlen formaar, og sætte Eders højgrevelige Magnificentze

som Signetringen paa sin Finger og Øjenstenen i sit eget Øje og

lade det højgrevelige Huses Lyksaligheder naa til de evige højeste

Grænser."

') Se derom Første Del S. 378 ff.

'*) Se Første Del S. 350 ft'.

8) Danske Samlinger 2 Række V, 312.

") Jvfr. ovenfor Første Del S, 367.

**) Suhm: Nye Samlinger III. 295.

•*») Dorothea Biehl anfører saadanne Ytringer (Historisk

Tidskr. 3. Række, IV, 156) med Hensyn til Frøken Viereck; men

de to Præster, hvem Traditionen har bragt hende til at tillægge

disse Ord, bleve først ansatte i Kjøbenhavn flere Aar efter Frø-

ken Vierecks Død. Ifølge G. L. Baden: De danske K ongers
af det oldenborgske Hus Karakteristiker S. 185 var det

Kongens Giftermaal med Anna Sofie Reventlow, som en Præst

ved tysk Kirke havde angrebet. At der virkelig af Præster er

blevet dømt strængt om Kongens Forhold til Frøken Viereck,

fremgaar af det Brev. som hendes Fader skrev i den Anledning
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(Riegels: Forsøg til Fjerde Friderichs Historie I, 48).

Jvfr. nedenfor i femte Kapitel. Modstykket til denne Præsternes

Frimodighed har man for øvrigt i det Træk, at der var Præster,

som indlode sig paa at vie Kongen ved hans tvende Ægteskaber

til venstre Haand, uagtet hans Dronning endnu levede.

^^) Suhm: Nye Samlinger DI, 294, Pontoppidans Excerp-

ter. Medens disue Udtalelser her hensættes til 1710, da altsaa

Krigen var besluttet, anfører Hojer dem under Aaret 1709 paa

en Tid, da Spørgsmaalet om Krig eller Fred endnu var uafgjort.

Han kalder Præsternes Ord „vermessefie Rrden", der „eine ernst-

liche Re2»inia7ide verdienten" (I, 181).

20) Odin Wolff: Journal for Politik osv. 1817. 2. Bind

S. 194.

21) Jvfr. Første Del, S. 25—26.
22) Jvfr. Første Del, Side 11.

2^) Jeg tænker herved f. Ex. paa hans Forhold til Bolle Lux-
dorph og Markus Gjøe. Se om disse: Nyt historisk Tids-

skrift I, S. 510—529, G. L. Wad: Bolle Luxdorph i Perso-
nalhistoriskTidsskrift, I, samt Rettelser til nærværende Værks
første Del.

2^) Molesworth: An account of Denmark etc. Ilte Ka-
pitel; jvfr. de i Danske Samlinger 2Jen Række 3dje og 4de

Bind aftrykte Uddrag af diplomatiske Depescher: Ogsaa Mé moi-
rés de Charlotte Amelie de Tremouille (1652— 1719) (Paris

1879) vise ham som en godmodig, om end svag Mand.
2*) G. L. Baden: De danske Kongers af det olden-

borgske Hus Karakteristiker, S. 168. Meiborg: Billeder
af Livet ved Christian V's Hof, S. 32.

2") N. Jonge: Kjøbenhavns Beskrivelse (Kjbhvn 1783)

S. 886.

2^) Suhm: Samlede Skrifter XIII, S. 14.

28) Srastds. XIII, S. 16.

29) Norsk hist. Tidsskrift II, 314—15.
^°) De forskjellige Resolutioner af Kristian V i Rentekammer-

sager, som man har fra hans Regerings første Aar, gjøre et vel-

gjørende Indtryk af Friskhed og af et vist bredt Lune, der under-

tiden kan minde om Kristian IV's Stil. (Se Uddrag af .dem i

Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie I. 29 ff.

og i A. D. Jørgensen: Om KristianVs formentlige Tysk-
hed (Nordisk Maanedsskrift (Odense 1876, S. 161 ff.)). Men
man faar Mistanke om, at denne Stil er Griflfenfeldts, ikke Kon-
gens egen, naar man ser, at den ganske fattes i hans Resolutioner
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efter Grrifienfeldts Fald, ligesaa lidt som man mærker den i Kon-
gens andre egenhændige Optegnelser.

*') Se det karakteristiske Træk i Apotbeker Seidelins Selv-

biografi, hvor han fortæller om Dronningens Venlighed imod ham
som Barn. (Hist. Tidsskr. 3 R. 11, 265j.

'-) Jævnføres kan utrykte Optegnelser af den yngre Grev U.

A. Holstein, hvor donne i Henhold til, hvad han vidste fra Bed-

stefaderen, Storkansleren Grev U. A. Holstein, skriver om Frede-

rik IV, at han ,.eiitrait dans les plus petits détails de Véconomie <t

faisait dans son cabinet la revision et le controle de sa chambre

des fitiances".

^) Leben Friederichs IV, II, 241.

'*) Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie
II, 48.

^^) Riegels: Smaa historiske S k ri ft er, S. 107. Jvf. med
Hensyn til Traditionen om hans Venlighed imod Menigmand
Schytte: Staternes indvortes Regering I (1772) S. 400.

**) Instrux af 18de November 1712 i Instruxprotokol Nr. 2.

Ordret hedder det, at der skal indskærpes Prinsen „ein liebreiches.

gnådiges und gutiges Betragen" og at han skal vænnes til, „mit aller-

lei Leuten zu sprechen in ungezwungencr leutzeliger Manier".

'') J. Paludan: Om Dramets Udvikling (Hist, Tidskr.
5te Række II, 58.)

•'») Molesworth anf. St. Ilte Kapitel.

^''j Werlauff: Antegnelser til Holbergs Lystspil, S.

216 og 232; jvfr. C. E. Secher: Danmark i ældre og nyere
Tid I, 629.

*<*) Engelstoft: Odense Byes Historie 2den Udgave

(Odense 1880) S. 344.

") Samlinger til jydsk Historie og Topografi
IV, 848.

**) Rahbek og Nyerup: Den danske Digtekunsts
Historie IV, Forord. S. XXIL

*') Et Exempel derpaa har man i Breve, som den kjække

General Johan Kantzau under den spanske Arvefølgekrig skrev

Ira det danske Hjælpekorps i Nederlandene. (Kallske Manuskript-

samling Folio 87, 2det Bind paa det store kgl. Bibliothek )

**) G. L. Baden anf. St. S. 176, hvormed kan sammenholdes

Udtalelser i de ovennævnte utrykte Optegnelser af den yngre

Grev U. A. Holstein.

*^) Nogle af dem ere trykte i Gaspari Urkunden, 1ste

Bind.

*") Se Første Del S. 67.
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*') Samlinger til jydsk Historie og Topografi, II,

Side 10.

*«) Smstds. S. 14.

*«) Suhm: Samlede Skrifter XIV, 239.

="
) Reskript af 2den Marts 1708 og Forordn, af 20. Februar

1717.

Andet Kapitel.

*) Ny kirkehistoriske Samlinger II, S. 649—50. Kon-
seljet ser man der, fraraadede dette Forslag, undtagen, at der

„formedelst et og andet Kalds Beskaffenhed i Norge vel gjøres

Reflexion derpaa."

2) Forordn, af 10. Febr. 1702.

^) Jvfr. Første Del S. 169.

*) Denne saakaldte Relation er trykt i Budstikken (Kristi-

ania 1823) 513 ff.

S) Chr. C. A. Lange: Norsk Tidsskrift II (1848) S. 254.

«) Suhm: Samlinger II, S. 19 ff.

') Y. Nielson: Bergen 447 f.

'") (Text S. 42) Se derom Protokol Nr. 4 over Kommissioner

udi Raadstuen o. s. v. f. Ex. 12. Januar, 11. Marts, 12., 24. og

26. Oktober, 9., 10. og 30. Novbr. 1701.

') Nye Danske Magazin III, 155.

») Peder Claussøn Friis: Samlede Skrifter, S. 300.

'") Hvilke Skildringer fremmede Folks Skribenter kunde give

af Normændene, har Holberg omtalt i Danmarks og Norges
gejstlige og verdslige Stat (2den Udg. Kjbhvn. 1747) Side

20-21.
^^) Gaspari Urkunden I, 21.

'•') Auf. St. S. 22-23.
'^) Nyerup: Efterretninger om Frederik den Tredje

(Kjbhvn. 1817) S. 377.

'*) Jævnfør om disse forskjellige Træk I. E. Sars: Norge
under Foreningen med Danmark i Nordisk Universi-
tetstidsskrift VI, 3, S. 21 og 28.

1*) Suhm: Samlede Skrifter XIII, S. 14.

'«) Se Første Del S. 72.
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") L. Daae: Dot gamle Christiania S. 125.

'") Suhm: Samlinger o. s. v. 11 S. 42 ff.

'«) P. Claussøn Friis: Samlede Skrifter S. 266.

*") An account etc. 5te Kapitel.

-') Om Holbergs Følelser i saa Henseende har jeg nærmere
udtalt mig i en lille Afhandling i det Let tersted tske Tids-
skrift for 1884: Nogle Sider af Holbergs Forfattervirk-
somhed.

22) Petter Dass' Samlede Skrifter. Udg. af A. Erik-
sen (Christiania 1874) S. Ih.

2') Chr. Bruun: Frederik Rostgaard og hans Samtid
II, S. 190.

Tredje Kapitel.

•) Se Første Del S. 133—34.

*) Se Stolpe: Dagspressen i Danmark St. 1. 77 og 229.

^) L. Daae: Johan Lauremberg Side 51.

*) Allen: Det danske Sprogs Historie i Slesvig 1

(Kjbhvn. 1857] S. 368 og H. Rørdam: De danske og norske
Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod
Karl Gustav S. 88—89.

') Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz S. 60—61 og 93.

") Gehejmeark. Aarsb. II.

'') Instruxbog Nr. 1, 5te Januar 1692, 21de Maj 1695 og 7(le

Juli 1696. Det stemmer godt hermed, at man ser Rostgaard

1693 overvære dansk Gudstjeneste i Baag hos Kronprins Fredt

-

rik under hans Ophold her, og at han 1698 deltog i dansk Guds-

tjeneste hos Prins Karl, medens han opholdt sig i Florens. (Chr.

Bruun: Fr. Rostgaard og hans Samtid I, 32 og 71).

") Kristian V's Journal (ikke egenhændig) fra 169H.

«•) N. M. Petersen: Dansk Lithist. 111, 17.

'") Brasch: Vemmetoftes Historie 11, 15.

") Bordings Danske Mercurius for 1H76 (Bordings poeti-

ske Skrifter II, S. 393).

'-) Danske Kgrs Historie Nr. 165 og 174.

") Samlingen Danske Adels Historie, Afdeling C. v. Lente,

Pakke XXII Nr. 27.

") Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz S. 92 og 93.



Tredje Kapitel. 9

'^) L)ske. Kgrs. Historie Nr. 182. Ordene lyde saaledes: in-

massen Frankreich cm Menge anstdndiger Gesellschaft und manier-

lichen Umgehen, insonderheit aber anvivacitet der Einwohner. fast

alle andre Lander ilbertrifft.

^^) J. Paludan: Om Dramets Udvikling i Danmark i

Hist. Tidsskr. 5te Række II, S. 60. Se sammesteds S. 61 samt

hos N.M.Petersen: Dansk Literaturhistorielll, 21 om et

Festspil, der ret yiser Sprogblandingen ved Hoffet.

^^) Vrigny. Relation d'un voyage S. 81.

^*) Brev fra Kr. Siegfried Plessen til Kristian Lente af 26de

August 1695. Plessen opfordrer her Lente, hvem han med Knuths

Hjælp havde skaffet det hvide Baand, til at skrive Knuth et

Takkebrev til, men, tilføjer han, Lente maa skrive paa Tysk, da

Knuth ikke forstaar Fransk (Danske Adels Historie. Afdeling Kr.

Lente, Pakke XXV). Plessons Ord stadfæstes ganske af Moles-

worth, som fremhæver om Knuth, at han ikke kunde tale andet

Sprog end sit Modersmaal (cap. XI). Naar man for øvrigt ser,

at den franske Statsafsending i Kjøbenhavn 1681 omtaler van

Støcken som den, der ikke taler andet Sprog end sit Lands

Sprog, og at Prinsessen af Tarent i sine Memoirer lejlighedsvis

siger, at der ved Hoffet kun var faa, som kunde Fransk, er det

nok muligt, at det først var i Slutningen af Kristian V's Rege-

ring, at Fransk ret blev almindeligt som Hoisprog.

'^) Den Løvenørnske Brevsamling paa Kongens Bibliothek.

2") Poetiske Skrifter I. 41. Naturligvis kan der ogsaa

henvises til Stine Isenkræmmers r Barselstuen og Jean de

France.

^1) Knuth har som tidligere omtalt ført Kongens Partikulær-

kasseregnskaber paa Dansk. Om Hahn se Chr. Bruun anf. St.

S. 91.

2^) Jeg maa med Hensyn til Spørgsmaalet om Brug af Dansk
i Breve henvise til den Reventlowske Brevsamling og Danske

Adels Historie, Afdelingen Konrad Reventlow. Blot skal jeg

særlig nævne, at Winterfeldts Brev (27de Mai 1691) findes i den

Reventlowske Brevsamling for Aaret 1691 Nr. 402. At det er

skrevet paa Dansk, hænger vel sammen med, at det er stilet til

Reventlow som den, der dengang stod i Spidsen for det danske

Kancelli. Jeg har for øvrigt i det hele faaet det Indtryk, at efter

at Reventlow ogsaa efter Navnet var bleven Storkausler, blive de

danske Breve til ham forholdsvis talrigere. Som ret mærkelige

Træk af Brug af Dansk i Breve til ham nævner jeg et Brev fra

Adam Levin Knuths Broder Kristoffer Eggert Knuth 28de Jan.

1696, der handlede om en Vildttyvsag og altsaa var skrevet til
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ham som Overjægermester, fremdeles et Brev fra den første Grev

"Wedell-Wedelsborg 23de Juni 1694, som imidlertid ikke er egen-

hændigt og har Grevens Underskrift paa Tysk, endelig, at man
har K.r. S. Plessens egenhændige danske Underskrift under Skri-

velser fra Rentekammeret til ham (fra 1697 og 28de Febr. 1698).

At der finiles danske Breve til ham fra danske Adelsmænd som
Frederik Krag og Knud Thott, er naturligt.

*') Kall:3ke Samling Nr. 87 Folio paa Kongens Bibliothek.

Et "Vidnesbyrd om Johan Rantzaus Forhold til Dansk har man
ogsaa i Tøger Reenbergs Skrifter.

**) Danske Adels Historie, Afdel. Konrad Reventlow, Pakke VIII

Nr. 24. Det kan til Sammenligning hermed fremhæves som et

mærkeli<ft Vidnesbyrd om, hvorledes Folk kunde leve ved Hoffet

og i Kjøbenhavn uden at kunne forstaa Dansk, at den tyske

Slotspræst Liitkens, da Frederik IV 1709 i Anledning af den i

Texten S. 16 omtalte Sag lod ham tildele en skarp Irettesættelse,

erklærede, at han var aldeles ukyndig i Dansk. Irettesættelsen

maatte derfor gives ham paa Tysk (Odin Wolff: Journal for

Politik o. 8. V., 2det Hefte S. 194 ff.)

-') Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XIV
Js'r. 52, 24de Marts 168ti. Hugo Lente anfører som sin Kilde

her Baron Winterfeldt, der havde sagt ham, at han havde været

meget tilfreds med sin Stilling som Stiftamtmand i Fyen, og, til-

føjes der: ,j)ourtatit il enteud Jort peu le dauois." JSaar vi ovenfor

have set, at Winterfeldt fem Aar senere selv skrev paa Dansk til

Konrad Reventlow, synes det, som om han i de fem Aar maa
have gjort ganske gode Fremskridt heri.

-") An account of Denmark, Cap. VII.

*') Relation d'un voyage etc. S. 547—48.
-') H. F. Rørdam: Om de tyske Menigheder i Dan-

mark i 17. Aarh. i Ny kirkehist. Samlinger III, 134 ff. Et

Forsøg, som en Præst gjorde paa uden nogen Bemyndigc-lse at

prædike Tysk i Nykjobing paa Falster, fik dog en brat Ende, da

hans Biskop, Kingo indberettede det til Kristian V, og denne

(1692) lod give vedkommende Præst en skarp Irettesættelse derfor.

**) Kjøbenhavns Diplomatarium III, .561.

^"j O. Nielsen: Kjøbenhavn paaHolbergs Tid S. 49.

^"'') Allen: Det danske Sprogs Historie i Slesvig, I,

156.

*') O. Vaupell; Rigskansler Grev Griffenfeld S. 21.

»'") Jvfr. om Brinck Texten S. 52 Note.

"-) Digtet Lima mordendo decorat 1690 (Poetiske
Skrifter S. 183.)
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='") J. Paludan anf. St. S. fO.

^*) N. M. Petersen: Bidrag til den danske Litera-

turhistorie III, 468.

Fjerde Kapitel.

1) Forordn, af 30. Juni og 8. Aug. 1691. 16. Juni 1694, 27.

Aug. 1692, 7 og 28. Maj 1701, 14. Februar 1718. (Forordn, af

20. Maj 1716 og 26de April 1718.

2) L. Daae: Det gamle Christiania S. .59; A. Collett:

En gammel Christianiaslægt (Christiania 1883) S. 25 og Rente-

karamerprotokol 28. Marts 1705.

^) Y. Nielsen: Bergen osv. S. 433 og Bircherods Dag-
bøger S. 402.

*) Fabricius: Horsens Byes Beskrivelse ogHistorie
S. 4.55.

^) Chr. Bruun: Frederik Rostgaard I, 235.

6) Forordn, af 21. Marts 1718.

) Forordn, af 26. Febr. 1720.

*) Reskript af 26. Septbr. 1711. Et slaaende Vidnesbyrd om,

hvor almindelige disse Skovtyverier vare, har man i de talrige

Indberetninger om sligt, der findes i Brevene til Konrad Revent-

low paa Gehejmearkivet. De kongelige Skove stode under Re-

ventlow som Overjægermester.

«) A. C. L. Heiberg: Kingo S. 92 og 95. Jvfr. med Hen-

syn til Magistraternes Skjødcsløshed Reskr. af 29. Septbr. 1719.

'") For at tage et enkelt Exempel kan henvises til P.B.Las-

sen: Stiftsstaden Christianssand S. 39—40 og 41.

") O. Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs Tid, S. 68

ff. Dette Skrift indeholder en Del flere Træk i samme Retning.

'^) Hubertz anf. St. III. 38.

13) Menoza III, 481 (Udgave 1742).

•»=') P. B. Lassen anf. S. 39.

'*) Se f. Ex. Forordn, af 25. Aug. 1671, 4. Marts 1684, 5.

Febr. 168.5, 24. Febr. 1708, 26. Juni 1715; Cronhelm: Corpus
constitut. reg. Holsatic. I, S. 1140 13. Decbr, 1707, hvor Kon-

gen siger, at han med ikke ringe Displicens har erfaret; at Am-
terne i Slesvig og Holsten ere trykkede ikke saameget ved Skat-
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terne som ved „andere unnothige, UberfliiHsifie und f/ar umulåasifje

Anlnrjen, Ecractionci^ und unverantirorllivhe ExecuHonsgebiihr".

"^) Nye danske Magazin 3dje Bind.

'*) Kammerretsordning af 30. Juli 1684 og Forordning af }.

Febr. 1694. Jvfr. Forordn, af 4. Septbr. 1671.

") Forordning af 24. Decbr. 1710 og Reskr. af29. Septbr. 17nt.

Med Hensyn til slesvigske og holstenske Kasseembedsmænds Uef-

terretteligbed se Forordn, af 21. Novbr. 1718.

'") O. Vaupell anf. St. S. 19.

'^) Nyt historisk Tidsskrift 11,255. Af Mémoires de

Charl. Amalie de Tremoille S. 161 kan. man se, at ogsaa

Reventlow er bleven omtalt som bestikkelig; men jeg nærer Tvivl

om Rigtigheden deraf. I det mindste kan jeg ikke erindre, i den

store Ma^ngde Breve til ham, jeg har læst, at have set noget,

der pegede i den Retning.

^'') Danske Samlinger 2. Række III, S. o6. jvfr. smstds.

S. 59, hvorefter Bestikkelsesvæsenet under Frederik III var gaaet

over alle Grænser.

^') Se om disse Træk Samlingen Dansk Adels Historie, Kr. v.

Lente, Pakke XV Nr. 55, 26. April og 3. Juni 1685, XVI, 4. Juli

1687, XII, 9. Decbr. 1679.

-*) G.L.Wad: Bolle Luxdorph i Personalhist. Tids-

skrift I. jævnfør Instructionsbog Nr. 1 Side 14f». — En li-

det tiltalende Form forekommer Sportelvæsenet under, naar vi

1706 se, at da England og Holland havde forpligtet siff til at ud-

betale Erstatningspenge til Kjøbmænd her hjemme for Skibe, de

havde opbragt, fastsatte Kongen, at man skulde erfare, om Kjøb-

mændene vilde betænke Kancellierne for Umagen med at inddrive

disse Penge, og at Konseljet skulde udtale sig om, hvad der kunde

tillades de forskjellige vedkommende at modtage (16. Okt. 1706

Kentekanimerets Protokol.)

-'') Rahbek og Nyerup: Den danske Digtekunsts Hi-

storie IV, 198.

") Gehejmearch. Aarsb. VI, 339 og VII. 34. Danske Kon-

gers Historie Nr. 235 S. 1022, Betænkning af Konseljet 14. Oktb.

1706. Formodentlig staar denne Sag i Forbindelse med den

ovenfor S. 84 omtalte Toldsvigshistorie fra Kristiania 1705.

") Jvfr. Note 17.

-*) Bircherods Dagbøger Forordet S. XVII.

2') Se om disse Forhold M. Stephensen: Island i det at-

tende Aarhu udrede, S. 317, 320, 326, 327, 328, 331,337-38,394.
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Femte Kapitel.

') Nyt hist. Tidsskrift II, 587.

2) Danske Samlinger 2. Række VI, 52—53 og 67.

3) Smstds. IV S. 226.

*) A. C. L. Heiberg: Kingo S. 102—3. Jvfr. Reskript-

samlingen.

'") Reskript af 2. Marts 1708 og Forordn, af 20. Febr. 1717.

«) Jvfr. Første Del, S. 62 ff.

•) Jvfr. Første Del, S. 59 &.

'^) Jvfr. Aubert: De norske Retskilder osv. S. 224 og

222, hvor der med Hensyn til de uheldige Sider ved Lovgivnin-

gen i samtidige tyske Stater er henvist tilStobbe: Geschichte
der deutschen Rechtsquellen II, 222.

') Chr. Bruun: Gunde Rosenkrautz S. 64—65.
^'') Se Første Del, S. 415. Andreas Hojer skj'der Skylden

derfor dels paa Michael Vibe, dels paa forskjellige andre indfly-

delsesrige Mænd iblandt Kristian V's Omgivelser, f. Ex. Knuth,

der mente, at det skadede den naturlige Kløgt at lære meget.

(Konig Friederich des vierten glorwiirdigstes Leben
I S. 5).

") Danske Adels Historie, Kr. Lente, Pakke X, Nr. 89 og

XXIX, Nr. 68-69.

1-) Danske Samlinger 2. Række III, 59 og 102, Danske
Magazin 4. Række VI S. 76-77.

*^") Oap. XI. En modsat Dom fælder den svenske Statsafsen-

ding, der synes at holde sig til de kaade Optrin, hvori Kristian V
utvivlsomt tog Del sammen med Gyldenløve (Danske Saml. 2. R.

111, 310).

i'') Danske Samlinger 2. R. V, 114.

'*) Se Exempler derpaa i G. L. "Wad: Bolle Luxdorph i

Personalhist. Tidsskr. Iste Bind, jævnfør samme Forfatters

Povl Nielsen Rosenpalm i det samme Tidsskrift I, 271.

'5) Danske Samlinger 2den Række III, 332 ff.

'"j Danske Samlinger 2den Række IV, 173.

'^) Danske Samlinger 2den Række III, 2,-). Danske Adels

Historie, Afdeling B. v. Ehrenschild, Pakke IV Nr. 4.

^^) Den flotte Dom, som Prinsessen af Tarent fælder om Re-
ventlow, at han altid var drukken, (Mémoires S. 159), kan der

i det mindste med Hensyn til den senere Del af hans Liv aldeles

ingen Vægt lægges paa. Molesworths Tavshed derom er et godt
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Vidnesbyrd til Fordel for Reventlow, og det stadfæstes derved,

at der hverken i Diplomaternes Depescher eller i de samtidige

Breve findes Hentydninger dertil.

'*) Andreas Hojer har aabenbart langt mere til overs for

sin specielle Landsmand Jessen end for Plessen. Medens han

klart antyder, at det var en altfor stor Naade, der blev denne til

Del, da han 1695 blev Elefantridder, nævner han Jessen som en

af ,.rfi<' vorirefflichsten Statsminister'*, der under Kristian V ved

deres Dygtighed havde hævet sig fra borgerlige Kaar til høje

Stillinger (Konig Friederich des vier ten glorwiirdigstes
Leben I, 36).

^*') Den lille Skildring, jeg her har søgt at give af Spliden i

Regeringskredsene under Kristian V, er for en Del bygget paa

d« Indberetninger fra fremmede Diplomater til deres Regeringer,

som ere trykkede i 2den Række af Danske Samlinger 3dje,4de

.ote og 6te Bind; men endnu mere har jeg fulgt en Mængde
Breve i Samlingen Danske Adels Historie, særlig Brevene til Kri-

stian Lente. Den nøje Overensstemmelse, der er imellem disse

Breve og Diplomaternes Depescher, gjør, at man har sikkert Fod-

fæste. Det S. 117 citerede Brev til Reventlow findes i den store

Samling Breve til Konrad Reventlow, Pakken for Aaret 1689.

Som et lille Træk af den Hidsighed, med hvilken høje Embeds-
mænd kunde tørne sammen, kan henvises til Pakke XVI af Brevene

til Kr. Lente Nr. 138. hvor det fortælles, at det skulde være kom-
met til et saa stærkt Sammenstød mellem U. Fr. Gyldenløve og

Konrad Reventlow, at de vilde duellere med hinanden (1687).

^^) Fortællingen herom har næppe nogen paalideligere Støtte

end, hvad Suhm over 100 Aar efter hin Begivenhed har fortalt

derom ved følgende Ord: „Man forundrer sig over. at Kristian

V tog om Natten den Beslutning at lade hæfte Griffenfeldt; men
Forundringen falder bort, naar man véd, at den blev tagen ?«/e»-

cnrnplexits med .Tomfru Moth, siden Grevinde Samsø" (Samlede
Skrifter XIII Side 14). Hvad man læser hos Suhm af den

Slags Anekdoter, maa imidlertid bruges med stor Varsomhed.

Det viser kun, hvad der paa hans Tid var et Rygte om længst

forsvundne Tider. Man erindre f. Ex., at det er paa åen Maade,

den taabelige Fortælling om, at Kristian V ikke lærte Dansk som

Barn, er kommen ind i vor Historie, hvor den har været troet

som det sikreste Faktum. — Vaupell véd i sit Værk om Grif-

fenfeldt II. S. 103) endog, at Sofie Moth baade tragtede efter at

hævne sig paa denne, fordi han havde ladet hende indtage en

tilbagetrukken Stilling, og tillige vilde plyndre hans Ejendomme

for sig og sine Børn. Jeg tager næppe Fejl, naar jeg holder
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denne Meddelelse for en fri Konstruktion paa Grundlag af For-

tællingen hos Suhm.
-'^) O. F. C. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld

S. 184—85.
*') Brev fra Hugo Lente til Broderen Kristian 6. Aug. 1695.

Danske Adels Historie, Afdeling Kristian Lente, Pakke XXV,
Nr. 140.

^') Om disse Forhold henviser jeg til mine Studier til den
store nordiske Krigs Historie. Historisk Tidsskrift 5.

Række, 3dje Bind.

-*) F. Ex. Rentekammerets Protokoller af 16 Novbr. 1706 og

25 Febr. 1707.

^®) Suhm: Nye Samlinger til den danske His torie II,

8, og C. E. Secher: Danmark i ældre og nyere Tid
I, 623.

2^) Suhm: Nye Samlinger I, 145.

2^) Den minder, som enhver ser, slaaende om Dommerens

Raisonnement i Wessels: „Smeden og Bageren." Vierecks Brev

er trykt i dansk Oversættelse hos Riegels: Forsøg til Fjerde
Friderichs Historie I, 48 f.

29) Se f. Ex. ovenfor Texten S. 9.

='*') Brasch: Vemmetoftes Historie II, 111.

Sjette Kapitel.

') Disse Angivelser ere byggede paa utrykte Finansregn-

skaber.

'') Forordn, af 16. Febr. 1692.

3) Samlinger til Jydsk Hist. og Topografi II, 12.

*) Chr. Bruun: Fr. Rostgaards osv. I, S. 314.

5) Riegels Forsøg til Fjerde Friderichs Historie,

II, 327.

«) Hiibertz anf. St. III, 98. Jvfr. smstds. S. 134.

') Indbydelsesskrift til Helsingørs Skoles Examen
1866, S. 70.

8) Brev fra Magistraten i Slagelse 20. Maj 1696. (Breve til

Konrad Reventlow.)
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^') Edvardsen Friis: Skjelskør S. 14b.

"') Pakke med Aktstykker vedrørende Krigsstyr 1711.

") Hiibertz anf. St. III, 78. I Mariager beløb Accidenserne

for Byfogdens Vedkommende sig i et Aar til — 1 Rdlr. 2 ji (ibid.

III. 46-47).
''') Chr. Bruun anf. St. 314-15.

") Ovennævnte Pakke Aktstykker.

') Utrykt Finansregnskab for 1720.

'*) Forordn, af 4. Septbr. 1H71.

""') Reskr. af 17. Juli 1665.

'^) Den sidste gav 6. Decbr. 1704 samtlige Amtsforsaltere et

aarligt Tillæg af 50 Rigsdaler. (Rontekammerets Protokol fra

dette Aar).

•") Rist: Fra Støvlettiden S. 99.

"») Ri eg el s anf. St. II, 325.

'''') At Højesteretsassessorerne ikke havde Sportler, men at.

hvad der ydedes afKjendelser for beskrevne Domme o. s. v., til-

faldt, dels Kancelliembedsmænd, dels alene Justitiarius og Justits-

sekretæren, fremgaar af Gehejmearch. Aarsb. II. 180 (§ H) og

306 (§ 22).

^') Reskr. af 14. Septbr. 1666 i Gehejmearch. Aarsberetn.
II, 175.

•^•^) Forordning af 19. Juli 1712.

29) Rist anf. St. S. 117. -

-*) G. L. "Wad: Povl Nielsen Rosenpalm i Personal-
hist. Tidsskrift 263 og 271.

-'^) G. L. Wad: E. Chr. Knuth og Søster Lerche
(Kjbhvn. 1881) S. .54.

-'') V. A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher
(Kjbhvn. 1885). S. 45. Jvfr. Protokol over Kommissioner i Raad-

stuen 6. Februar 1691.

2") Sekretariatsprotokol Nr. 1 (Maj 1676) S. 14.

-') Eu Kigdom af Exenipler herpaa tindes i Samlingen ai

Breve til Konrad Reventlow, og særlig for høje Embedsmænds
Vedkommende. Se ogsaa Saml. Danske Adels Historie Afdeling Kr.

Lente, Pakke XIX Nr. 20 og 127. XX, 7, 10, 43 (Hugo Lente si-

ger her, at han ikke havde faaet sin Gage som Statsafsending i

Berlin udbetalt i 3 Aar), 104, 105.

-®) Rentekammerets Protokoller.

9") Rentekammerets Protokol af 6. Juni 1713 og 5. Februar

1714

^') Rentekammerets Protokol 14. Marts 1718.

8«) Bircherods Dagbøger S. 204.
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'») Breve til Konrad Reventlow 28. Novbr. 1699.

^*) Om disse tvende Tilfælde se Brevene til Konrad Revent-

low for Åaret 1691 Nr. 337 og 24. April 1684. Jvfr. 12. Marts

1694 (og 29. Marts 1694).

^^) Som Exempler paa Iveren for at melde sig som Ansøger

til et Embede, hvor den, der beklædte det, var farlig syg, kan

henvises til Brevene til Konrad E.eventlow fra 1684. 2 August og

12. Januar.

^*) Kancelliprotokol for 1676.

37) Bircherods Dagbøger S. 415—416.

8«) Se Første Del S. 402 ff.

s») Werlauff: Antegninger o. s. v. S. 293, 294.
*o) Petter Das s's Samlede Skrifter S. 26.o— 66.

**) Se om disse Træk Richardt og Becher: Danske
Herregaarde VII Østergaard og II HoUufgaard.

*'^) Erik Torm: Antegnelser i Suhm: Nye Samlinger
o. s. v. II, S. 29.

*^) Danske Adels Historie, Afdeling Kristian v. Lente. Et
Brev til ham af 25. Marts 1680 viser, at han skulde have en Stu-

dent til Lakaj. Jæ.vnføres hermed kan fra en Del Aar senere

(1745) et Brev fra Frederik Rostgaard til Hans Gram, hvori han
til Hjælp ved sine Sysler med sine Bøger og Papirer ønsker at

faa et ærligt og skikkeligt ungt Menneske, som kunde gjøre sig

Haab om at blive Student om 1 a 2 Aar og formedelst Fattig-

dom vilde resolvere til at tage en Tjeners Skikkelse paa; han
skulde have Kammer og Seng med Fru Rostgaards Tjener, spise

med Husholdersken og Ridefogden og have sit fulde dobbelte Li-

beri (Historisk Tidsskrift IV, 310).

**) Chr. Bruun: Fr. Rostgaard o. s. v. I, 314—15.

") Norsk historisk Tidsskrift, 1. Række III, 171.

*") Reskr. af 24. Januar 1663.

*') Poetiske Skrifter I, 227.

*8) Poetiske Skrifter S. 218.

*8) Pr. Grabels Memorial til Frederik IV af 1702 i Lauge:
Norsk Tidsskrift 2den Aargang S. 178 omtaler en Byfoged i

Bergen, der havde kjøbt sin Stilling af Statholder Gyldenløves

Kammertjener.

.
^°) Nyt historisk Tidsskrift I, olU Riegels: Forsøg

til Femte Christians Historie S. 678 har en Liste over

Taxten for de forskjellige Rangtitler.

»1) Hist. Tidsskrift 5te R. I. 111.

^^) Se Stolpe: Dagspressen i Danmark IV, 28—29 og

II
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52, samt P]. Sars: Norge under Foreningen med Danmark
(Nordisk Uiiiversitetstidsskrift VI, 3, S. 32—33).

'*) M. Stephensen: Island i 18. Aarli. S. 257 og Chr.
Bruun: Rostgaard o. s. v. S. 313—314.

") Hiibertz anf. St. III, 88-^9.

") Se f. Ex. O. F. C.Rasmussen Gisselfeld S. 21«. Hii-

bertz anf. St. III, 115

58) Kristian IV's Reces af 1643 S. 210.

^^) Dahlerup: ^Mariager Klosters og By es Historie
S. 117 og 160-lfil.

*®) C, Testrup: Relation om Tingene (Flensborg uden

Aarstal) S. 29.

*») Første De] S. 319.

•"*) Rasmussen Søkildc: Kaj Lykkes Fald (Odense

1876) flere Steder.

«') Danske Samlinger III, 50.

*^) Riegels: Forsøg til P'jerde Friederichs Historie
II, 61 Note.

®^) Om Forholdene i Tyskland henviser jeg til K. Bieder-
mann: Deutschland im 18. Jahrhundert, I.

'"*) Et mærkeligt Exempel fra de første Aar af 18. Aarh. paa

en saadan Anbringelse af en Herremands Frille findes i Ny
kirkehist. Samlinger IV, 407 ff.; Kingo minder i et Brev til

Konrad Reventlow (1. Novbr. 16!t4) om, at det for nogle Aar si-

den var blevet bevist, hvad Grev Wedells Præster havde maattet

betale for deres Kald (Breve til Konrad Reventlow.)

Syvende Kapitel.

') S. 345.

«) 15. Kapitel.

') SeLecky: A histbry of England in thc eighteenth
century, vol I (London 1878 S. 4^2—88), hvor der ogsaa tales

om den ringe Retssikkerhed paa Landeveje og andre Steder.

*) Kjøbenhavns Diplomatarium VI, 723.

*) Forordningen af H. Februar 1694.

*) Stolpe anf. St. II 77 ft".
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^) Se Werlauff anf. St. S. 2.'i9, 279, 280, samt Bircherods
Dagbøger S. 405.

^) Bircherods Dagbøger S. 318.

'') Se om disse forskjellige Træk Pontoppidans Selvbio-

grafi (Odense 1874) S. 18-19, O. Nielsen: Kjøbenhavn
paa Holbergs Tid S. 322 og 377. Jvfr, Reinhardt: Kom-
munitetet og Regensen i Hist. Tidsskrift 3. R. III,

S. 155—157.

^°) C. E. Secher: Danmark i ældre og nyere Tid
I, 303.

") O. Nielsen anf. St. S. 864. i Sammenligning dermed si-

ger det mindre, at et Par Slagtersvende 1686 overfaldt Byfogden

i Kjøbenhavn i hans Hus og „trakterede ham og endel af hans

Betjente med Hug" (Kjøbenhavns Diplomatarium VII, S.

1.30-31).

'2) Hiibertz anf. St. II, 264 (Aar 1702).

1*) A. C. L. Heiberg: Kingo S. 175.

^*) Fabricius: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og
Historie, S. 357-58, 483.

'5) Rist anf. St. S. 95.

*®) H. Biernatzki: Schl.-holst.-lauenb. Landesberichte
1846, S. 409.

") En Forordning af 26. Januar 1723 taler om, at „das gott-

lose, meuchelmorderische Messerziehen und Schneiden''^ atter var

ved at tage Overhaand i Ditmarsken (Cronhelm II, 764).

^«) Se Første Del S. 440 f.

^«) Rist anf. St. S. 124, 110 og 122.

^'') Samlinger til jydsk Hist. og Topogr. IX, 250.

2>) T. Becher: Orion IV, 70.

22) Kancelliprotokol Nr. 12. 30. Novbr. lt:85 og Reskript af

13. April 1686.

2») Kjøbenhavns Diplom. VII. S. 133, 13. April 1686.

'*) R. Søkilde og S. Jørgensen: Hillerslev og Øster-
hæsinge Sogn S. 129. Med den Slags Forsømmelser kan sam-

menlignes, hvad Taine fortæller om Forhold i Frankrig i 18. Aar-

hundrede, at LHmpunité n'est nulle part plus grande que dans les

justices seigneuriales . . . . il ne s'y fait aucune recherche des cri-

mes les plus atroces. (Les origines de la Franco I, 71).

28) Om disse Træk Reskr. af 13. April 1686 (jvfr. Reskr. af

1. Decbr. 1685) samt Forordning af 4. Marts 1690.

2«) Reskript af 30. August 1697 og Forordning af 16. Oktober

1697.

") Historisk Tidsskrift 3. Række I, 433.

II*
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*") Hiibertz anf. St. III, S. 90.

**) Sm8tds. S. 85—86. (I Texten har jeg kun talt om Tatere

;

men det gjælder ogsaa om Natmændene).
^0) Samlinger til jydsk Historie obv. III, 136.

»»•) Se ovenf. S. 44.

") L. Daae: Norske Bj'gdesagn (Første Samling. An-
den Udgave, Kristiania 18«!) S. 160. 164 og 170. Hvor længe

har Beltespændingeii holdt sig i Norge? Der kan næppe sluttes

noget af, at den endnu omtales i en Vise, hvorved der 1788 blev

opmuntret til Kamp med Svenskerne, Pontoppidan mener i

sit Glossar, Norvag. (Bergen 174it. S. 76), at der næppe mere

fandtes noget Exempel derpaa (citeret af Daae anf. St, S. 151.)

^^) A. Faye: (Mir is tianssands Stifts Bispe- og Stifts-

historie (Kristiania 1867) S, 302.

*') Danske Samlinger 1. 144.

") Reskr, af 9. Marts 1689.

»6) Reskr. af 14. Juli 1714.

**) R. Søkilde og S. Jørgensen: Hillerslev og Øster-

hæsinge Sogn, S. 20.

^•) Reskripter af 20. November 1712.

*') Se nærmere derom nedenfor i Femtende Kapitel.

^®) Brev fra Jægermester G. Brockdorff af 17. November 1693

om, at han havde ladet en Jøde arrestere i Fredericia og sætte

paa Hovedvagten „iji Ermangelung eines anderen tUchtigen Ge-

fdngniss''. (Breve til Konrad Reventlow). Hos J, V, Berg: Smaa
Bidrag til Fredericias Historie (Fredericia 1883), hvor

denne Sag er omstændelig behandlet, ser man Magistraten (S. 15)

andrage om, at Jøden maatte blive flyttet til Kjøbenhavn og der

hensat i civilt Fængsel, hvad der yderligere viser, at der intet

saadant var i Fredericia.

*") Om de i Texten anførte Arrestforlegenheder se Hiibertz

anf. St, III. 57 og 90, Reskr. af 4. Juni 1717, Edv. Friis: S kj el-

skør S. 103, H, Dahlerup: Mariager S. 165.

*i) Hiibertz anf, St, lU, 14. 83-84.

") Danske Kgrs. Historie Nr. 2.30 B. S. 756. lignende Klage

fra Pinncberg i samme Samling Nr. 235 S. 327.

*^) Reskr, af 14. Okt. 1718.

**) Se om denne'i det hele C. Goos: Den danske Straffe-

proces i Forhold til Strafferetsplej ens Grundsætninger
fra Kristian V's Lov til Nutiden (Indbydelsesskrift til Uni-

versitetsfesten i Anledn, af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag 1880).

«») Hiibertz anf. St. n, 256 f.

*^) Smstds, ill, 32.
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*') Smstds. III, 67—6S.

**) Stampe har i sine Erklæringer udtalt den Mening, at

dette ikke skulde have vist sig i den første Tid efter Danske

Lovs Udstedelse, og han har paaberaabt sig, at det ikke nævnes

i Forordningen af 4. Marts 1690 som en Aarsag med til, at Tyve-

riernes Tal tog til. Men jeg er enig med Go o s anf. St. S. 30 i.

at der ikke paa Forordningsmotivernes Tavshed kan bygfjes no-

get. Husker man paa de sociale Tilstande under Kristian V, kan

man ikke være i Tvivl om, at mange allerede nu have været i

samme Tilfælde som vitterlig senere.

*^) Dette udtales i den i Texten S. 168 omtalte Klage fra

Landsdommeren i Fyen om de mange Tyverier.

50) Reskr. af 1 Maj 1700 og Forordn, af 9. December 1712.

Paafaldende er det, at det her nævnte Reskript ikke er kommet
den Mand til Gode, der havde den i Texten S. 175 nævnte Tyvs-

sag. Man kunde derfor fristes til at tvivle om, at Reskriptet ei-

blevet gjennemført, saa meget mere, som Stiftamtmanden i Aar-

hus Stift 1706 omtaler en Mand, der ved Forfølgelse af en Tyvs-

sag ved Hjem- og Landsting næsten havde tilsat det lidet, han

ejede. (HiJbertz anf. St. III, 32).

Ottende Kapitel.

1) Danske Magazin 3. R. IV, 228.

^) Regnskabet over „Ge\anst og Forlust" for 1663 viser, at der

i dette Aar er udgivet 173,568 Rdlr. til Arbejderne ved Kastellet

i Kjøbenhavn.

^) Gehejmearch. Aarsb. II, 156.

*) Danske Kongers Historie Nr. 148 b. 3. Juli 1661.

5) C. L. V. Løvenskjold: Livgarden til Fods (Kjbhvn,

1858) S. 20.

•5) Det er saaledes ved en saakaldet Balance Ultimo December

1663, hvor alle de enkelte Gjældsposter ere opregnede, paafal-

dende, at der kun nævnes nogle enkelte bestaaende i „resterende

Beholdning" d. v. s. Gage. Man kan være temmelig vis paa, at deres

Tal, som endnu ikke havde faaet deres Gage, bar været adskillig

støi-re. Endnu mere forbavsende er det dog, at der ikke iblandt
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Kreditorerne nævnes et Par af dem, som vitterlig vare de største,

nemlig Grabriel Marselis, hvis Fordrin«^ paa Statskassen lt)64 Idh

op til 450,40G Rdlr., ej beller Henrik Møller med endnu større

Krav. Maaskc ere ligesaa lidt de, der havde faaet Pant for deres

Tilgodehavende, nævnte paa den officielle Liste over Kreditorerne.

En nøjere Beliauclling af det hele Gjældsforhold kræver en Un-

dersøgelse af en saa indtrængende og vanskelig Natur, at der slet

ikke kan være Tale om her at gaa iml derpaa. Oven i Kjøbet er

det aktmæssige Materiale, hvorpaa en saadan Undersøgelse skulde

bygges, overmaade mangelfuldt. Om Gjælden for Slesvigs og

Holstens Vedkommende jvfr. Texten S. 184. Efter Chr. Bruun:
(lunde Rosenkrantz S. 157 beløb Statsgjælden 31. December

1660 sig til 4,280,032 Kdlr., hvad jeg antager, skal gjælde for hele

Staten.

") Jahrbiicher fiir die Landeskunde der Herzogthii-

mer Schl.-Holst, und Lauenb. III, S. 17 S.

^) Paa den Maade havde den rige Kjøbmand Gabriel Marse-

lis 5. April 1661 faaet udlagt en Masse Gods i Aarhusegnen jtil

50 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn som Vederlag for Tilgodehavende

paa 157,392 Rdlr. 43 p, og den S. 180 nævnte Jens Lassen, der

havde havt Fordringer paa flere hundrede tusende Rdlr., havde

1. Maj 1662 faaet som Afdrag derpaa Dalum Amt i Fyen og en

Del andet Gods, i alt 2466 Tønder Hartkorn, 7 Skpr. 2'.; Album,

der vurderedes til 123,723 Rdlr. 37 j^ (Protokol, indeholdende

Extrakt over udlagt Jordegods i Danmark og Norge fra 1651 til

1670); jvfr. med Hensyn til Jens Lassen Danske Samlinger
IV, 311.

^) Statskollegiets Protokol for 16G3, 16. Marts har Kongens

Sporgsmaal til Kollegiet, om det ikke paa Grund af Pengemang-

len var tilraadeligt at give Kreditorerne .Jordegods i Stedet.

Kollegiet tilraadede det og opfordrede tillige til at forbeholde sig

rjtis reluitionis"

.

'") Se om disse Træk den ovenf. Note 8 anførte Protokol, som

1 det hele indeholder en Mængde mærkelige Oplysninger om
Pantsættelsen og Salg af Krongods, fremdeles med Hensyn til

Klingenberg Chr. Bruun: Guade Rosenkrantz S. 15f).

") Disse Talstørrelser findes i Protokoller over Gevinst og

Forlust lor 1662 og 1663.

") Man kan ikke andet end forbavses over at se Dronningen

paa den Maade figurere som en nærgaaende Kreditor. I den

Protokol for samme Aar, der nævnes i foran staaende Henvisning,

ojjføres hun som Kreditor med 73,941 Rdlr. 3 }' 18 p.



Ottende Kapitel. 23

'') Jahrbiicher fiir die Landeskxmde etc. III, 22 opf

Neues staatsbiirgrerliches Magazin IV, 328.

**) Forordn, af ]9. Juli 1664. Om de Forhandlinger, der førte

til denne Forordning', henvises til Protokollen over Statskollegiets

Forhandlinger 14. Juli 1664.

'*) Protokol over Statskoll.'s Forhandlinger 6. Decbr. 1660.

Man ser, at Kollegiet erklærede hans Fremstilling for troværdig.

Men naar Henrik Miiller taler, som om han var gaaet i Spidsen

med at overtage Gods til 50 Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, er det en

Fejltagelse. Den ovenf. Note 8 nævnte Protokol viser, at det havde

andre allerede gjort tidligere, saaledes baade Gabriel Marselis og

Jens Lassen.

»6) Chr. Bruun anf St. S. 219.

'->) Jvfr. Første Del S. 425 ff.

'^) Om disse Træk se Chr. Bruun anf. St. S. 114, Cron-
helm II, 1336 og 1342 og Danske Adels Historie, Afdeling Kr.

Lente, Pakke XXV Nr. 60.

*^) Meddelelser fra Eentekamm erarchivet 1871

S. 155.

-") F. J. Meier: Efterretninger om Fredensborg
Slot (Kjbhvn. 1880) S. 2.

2») Jvfr. Første Del S. 46.

'-'-) Meddelelser fra Rentekammerarchi v et 1871

S. 155.

23) Reskript af 12. Ang. 1670.

**) Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XV
Nr. 52. Brev fra Hugo Lente til Broderen Kristian af 24. Marts

1686. Han fortæller tillige, at Kongen i den Anledning havde

taget Øen Møen som Pant, efter at den tidligere havde været

pantsat til „feu Marselis baron de Guldencrone" (jfr. J.Paludan':

Møens Beskrivelse I, 379).

-*) Alt, hvad det har været muligt at finde af Aktstykker om
denne Kommission, er kongelig Ordre af 13de April 1676, hvor-

ved den først nedsættes, en Ordre af 19. Decbr. 1677 til General-

prokurør Peder Scavenius om, at Kommissionen skal have Regn-

skaber til Gjennemsyn, Ordre af 2"i. Juni 1680, der skynder paa

dens Arbejder, og af 18. Maj 168^, hvorved den kort og godt

hæves. Alle disse Kongebud staa i Sjællandske Tegneiser. En-

delig er der den meget interessante Instru.x; for Kommissionen af

25. Maj 1680, der findes i Instruktionsbog Nr. 1, og en enkelt løst

liggende Indstilling til Kongen fra Kommissionen af 16. Maj

1685, som viser, at den havde faaet en Designation fra ham
over en Del Personer, der havde modtaget Jordegods i Beta-
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liiip, livilki't (le „først ioretafj^e op revidere skulde"; det var 05;-

haa blevet befalet dim at „befordre, fyldestgjøre og efterkonime

den befalede Hevisionskommission inden Kongens forestaaende

Rejse" (aabenbart til Norge). De meddele nu, at de havde revi-

deret og refereret til Kongen om 22 Personers Regnskaber, men
tilbage stod endnu 4 Mænds. Bag paa dette Aktstykke staar, at

Kommissionen blev hævet 18. Maj. — Riegels: Forsøg til

Femte Kristians Historie S. 382 h;ir en Meddelelse om denne

Kommission; men hans Citat af Instruxens § 8 er meget unøjag-

tigt. Han siger, at Instruxen er blevet trykket, men ikke hvor.

Det er et interessant Træk, han fortæller, at Kongen 1682 skjæn-

kede mange det Kronens flods, som Kommissionen havde fra-

dømt dem. Kun Skade, at han ikke angiver sin Kilde. Uden
anden Autoritet end hans Ord er det meget misligt at tro, hvad
han siger.

28) Danske Samlinger 2. R. III, 34 og 59, samt V,

104—105.

^') Danske Kongers Historie Nr. 160.

-®) Danske Adels Historie, Afdeling B. v. Ehrenschild, Pakke
XVII Nr. 48. Brev af 1. Oktober 1689.

") Breve til Konrad Reventlow 9. Maj 1H91 (Nr. 57) og 30.

Scptbr. 1691 (Nr. 58).

^°) Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XV,
Nr. 55. Brev af 26. April 1685. Om Brandts forpinte Stilling

findes adskillige Meddelelser i Breve til Kristian Lente fra disse

Aar. Et Vidnesbyrd om Konfusion er det unægtelig, hvad Hugo
Lente fortæller, at Brandt havde anvist ham 6(X) ..ccm sur Vargent

(TAngleterre" (formodentlig engelske Subsidier), men at denne

Anvisning var ubrugelig, fordi baade disse Peuge og mange flere

allerede vare anviste til Udbetaling til andre (Pakke XX, 18de

Marts 1690.)

=") Smstds. Pakke XXI, Nr. 186.

3*) Smstds. Pakke XXII, Nr. 47 og 74, 16. Aug. og 1.5. Oktbr.

I(i92; jvfr. ogsaa Nr. 86 af 10. December 1692.

*') Gehejmearch. Aarsb. VI, 281 og 291.

'*) Smstds. VII, 17; Kristian V's (ikke egenhændige) Journal

for 169H i Danske Kongers Historie Nr. 184.

"'} Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XX
Nr. 104. Brev fra Plessen af 11. Marts 1690.

*®) Smstds. Afdeling Biermann v. Ehrenschild, Pakke VI, 8.

»^) Smstds. Afdeling Kr. v. Lente, Pakke XXII, Nr. 184, 20.

Maj 1692.

'*) Denne Betænkning tindes tillige med en Række Overslag
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over Statsindtægter og Statsudgifter lige op til 1698 i Krigsmini-

steriets Afleveriug 51 E. 7. Men Arkiverne have ogsaa den af

Niels Benzon affattede Protokol over Kommissionens Forhand-

linger. Jeg beder det nøje erindret, at ved de forskjellige Træk,

jeg har anført om Finansernes Tilstand i Kristian V's Rege-

ringstid, har jeg kun tilsigtet at give et almindeligt Billede af

Stillingen. Enhver ser let, at der rejser sig en Mængde Spørgs-

maal om Enkeltheder, som vilde kræve en vidtløftig Undersøgelse,

hvis de skulde klares. En saadan maa blive dens Sag, der stiller

sig det som Opgave særlig at skrive Tidens Finanshistorie.

'^) Grarde: Efterretninger om den danske og norske
S øm agt I, 336—337. Den i Texten nævnte Optegnelse fra 1691

findes i Danske Kongers Historie Nr. 160.

*'^) Se derom de ovennævnte Budgetter. (Jvfr. hermed Kon-
gens egne Optegnelser for 1693 og 1694 i Nyt hist. Tidsskr.
II, 258 og i Danske Kongers Historie Mr. 184). Uheldigvis fattes

fuldstændige Regnskaber baade for 1697 og 1698, saa at jeg ikke har

kunnet faa Oplysning om, hvorledes disse Underskud ere blevne

dækkede, eller om Budgetterne blot have været foreløbige, og

man med en saadau Udsigt for Øje har indskrænket store Ud-
gifter.

*') Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XXV
Nr. 112, Brev af 15de Juni 1695. Dette stadfæstes ved en engelsk

diplomatisk Depesche fra Kjøbenhavn (7de Februar 1699). (Dan-
ske Samlinger 2den R. IV, 231—232).

*^) Nathanson: Danmarks National- og Statshus-
holdning (2den Udgave Kjbhvn. 1844) S. 281 afviser med stor

Styrke den Paastand, Riegels i Udkast til Fjerde Friderichs Hi-

storie I, InO har fremsat, at Statsgjælden ved Kristian V's Død
udgjorde 5.289,610 Rdlr. 11| p, og at Renterne af denne naaede

op til 264,480 Rdlr. Men medens han vistnok har Ret heri, saa

gjør han sig selv skyldig i den modsatte Fejl, idet kan ikke sæt-

ter Grjælden højere end til de i Texten nævnte Summer (han har

ved en lille Unøjagtighed 1,512,872 Rdlr. 13 /»). Han har ikke

lagt Mærke til eller ikke vidst, at man maa medregne Restan-

cerne paa Lønningerne, der ffter alt, hvad vi vide om Gagefor-

holdene i hine Tider, maa have vårret meget betydelige. Hoved-
og Greneralkassebogen for Aar 1700, hvorfra hine Tal ere hentede,

viser tillige, at i dette Aar er der blevet afbetalt paa saadanne

Lønningsrestancer 154,728 Rdlr., et klart Vidnesbyrd om min For-

modnings Rigtighed. — Jeg benytter Lejligheden til at anføre,

at med Aaret 1700, altsaa med Frederik IV's Tronbestigelse be-

gynder Affattelsen af slige Hoved- og Genf;ralkassebøger, der

in
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ganske anderledes klart eud de ældre Regnskabsbøger vise den

aarlige Indtægt og Udgift. Skyldes dette Frederik IV personlig

eller Knud Tliott, som nærmest under Konpen fik den øverst«

Ledelse af Finanserne? Med Aaret 1714 blive Hegnskaberne endnu

omhyggeligere (jvfr. Første Del S. 47).

••') Se om disse Sager Bircherods Dagbøger S. 6<)1 "g

Rentekammerets Protoknl for 17<i8. 17de Februar, 6ie August, 8de

Juni, 16'le Oktober. Naar man paa Lister over forstrakte Kapi-

taler fra 1714 (Pakke Cameralia), der gjøre Indtryk af at have

skullet være fuldstændige, ikke finder en eneste Gjældspost til

nogen Privat, der gaar længere tilbage end til 1710, tyder det

stærkt paa, at alle saadanne Poster paa denne Tid maa have væ-

ret afgjorte. For saa vidt nogen ønsker i det enkelte at se et

Finansregnskab for et Aar fra hin Tid, gjør jeg opmærksom paa,

at et saadant fra Aaret 1710 findes aftrykt i Riegels: Forsøg
til Femte Christians Historie S. 724 ff.

**) D-'u Balance over samlet Indtægt og Udgift, som findes

i Hovedbøgerne for 1708 og 1709. angiver Gjælden i disse 2 Aar

kun til henholdsvis 548.28« Rdlr. 27 ;3 og 531,H02RdIr. 11,3; men
jeg har i Texten dertil føjet, hvad der i Civiletatens Udgiftsbøger op-

føres som ubetalte Gager, nemlig .36,270 Ildlr. 89 p 31. Decbr. 1708

og 67,545 Rdlr. 71J p 31tc Decbr. 1709. Disse Summer ere nem-

lig vitterlig ikke medregnede i den ovennævnte Balance. Des-

uden vise Udgiftsbøgi rne for Hær og Flaade, at der 31te Decbr.

1708 var uassigneret (= ubetalt) til Hæren i Danmark 6r),99s

Rdlr. 8U p. til den norske Hær 47,9t;9 Rdlr. 64| p samt til Flaa-

den 119,206 Rdlr. 901 p. Den 31 le December 1709, da man var

midt i Rustningerne til den store nordiske Krig, løl) de uassig-

nerede Summer for den danske Hærs Vedkommende op til

17H.^69 Rdlr. 32^ p, for den norske Hær til 117,838 Rdlr. 94^ p,

ligesom der paa Flaadens Regnskab var at regne 162,932 Rdlr.

86/5 p under den Konto. Det var kun ubetydeligt heraf, der be-

stod i ubetalte Gager, og, hvor meget der i Virkeligheden var

Gjæld, er vanskeligt at vide (jfr. Texten S. 199—200). Selv om en

Del deraf maa regnes med til Gjælden, bliver det finansielle Re-

sultat inden Udbruddet af Krigen 1709 gunstigt.

**) Hvor meget alt dette løber op til, vilde der kræves et

nøje Studium for at faa Klarhed paa, hvis en saadan over-

hovedet kan vindes. Naar man ser, at der i Aaret 1721 er ud-

slettet ved Landetaten som „menageret for stemplet Papir,

prompte Betaling og ellers-* 1,003.269 Rdlr. 80 p, maa det efter,

hvad man kan se af Hovedbogen, være alt dette, som man
i dette Aar har regnet fra Gjælden. I det samme Aar blev
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der for Søetaten „menageret" 247,741 Rdlr. 76^ p, ogsaa i 1722

er der paa lignende Maade „menageret" store Summer.
*®) Den bekjendte Admiral Kr. Thomesen Sehestedt blev, efter

hvad han selv har paastaaet, ligefrem bedraget for næsten alle de

Prispenge, der tilkom ham (Danske Samlinger III, 273).

*') Det maa oven i Kjøbet erindres, at i Gjennemsnit var en

Tønde Hartkorn efter Matriklen af 1688 større, end den tidligere

havde været. Jvfr. S. 215.

**) Den i Texten anførte Talstørrelse har jeg faaet ud ved

Sammenlægning af alt, hvad der i Indtægtsbogen for 1708 opføres

som kongeligt Gods. Beregningen giver ligefrem 108.280 Tdr. 5

Skjæpper; men derfra maa trækkes 1030 Tdr. 7 Skpr, 2\ Fjer-

dingkar, der hørte til Jægerspris Gods, som var overladt Prins

Karl, fremdeles 4450 Tdr. 3 Skpr. 3 Fjdkr., der udgjorde den Del

af Vordingborg Gods, som Prins Jørgen havde Brug af. Desuden
maa Krongodset paa Bornholm, der udgjorde 7021 Tdr. 4 Skpr.,

reduceres som en Følge af, at Tønden Hartkorn der paa Øen
var en Del mindre end i det øvrige Danmark. Ved den af mig
gjennemførte Beregning er kun taget Hensyn til Ager og Engs
Hartkorn samt Skov- og MøUeskyld, ikke derimod til Tiende

Hartkornet. Regnes det med, bliver Krongodset at sætte en Del

højere. — Vaupell: Den dansk-norske HærsHistorie II, 15

angiver Krongodset 1717 til foruden Skovene at være 95,459

Tdr. Hartkorn, men uden at nævne sin Kilde.

*®j Garde: Efterretninger osv. II, 374—75.

***) O. Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs Tid S. 351.

^\) Ved alle de her anførte Talstørrelser har jeg fulgt de origi-

nale Statsregnskaber. Foruden, hvad der i Texten er anført om
Statsgjælden, bør jeg gjøre opmærksom paa, hvad der atter vil

blive omtalt S. 231. at Frederik I\' 1713 og følgende Aar udstedte

et betydeligt Beløb af Seddelpenge, de saa kaldte autoriserede

Sedler. Af den Sum, de udgjorde, 1 Million Hdlr. (ikke 80j,000,

som der staar S. 231), bleve omtr. 205,000 Kdlr. indløste ved et i

1719 oprettet Lotteri paa Krongods. En Del af Resten er vistnok

kommen tilbage til Statskassen ved Betaling af Skatter eller paa

anden Maade, men ligesaa sikkert sat i Omløb igjen af Rege-

ringen. Man maa derfor antage, at omtrent 800,000 Rdlr. have

været ude iblandt Folk paa den Tid, da den store nordiske Krig

endte. Da disse Sedler aabenbart vare ufunderede, ser jeg ikke

rettere, end at de maa opfattes som Statsgjæld, og de blive da

at føje til de Summer, som ere nævnte i Texten. Men da deres

Kurs var betydelig under Pari (omtr. 50 pCt.), kan man ikke

regne deres fulde Beløb med som Tillæg til Statsgjælden. — Na-

III*
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thanson: Danmarks National- og Statshusholdnint;
S. 4 angiver disse »Sedlers samlede Sum til 1,600,000 Rdlr.; men
Rentekammeret har i en Betænkning af 1719 i Anledning af den

Forhandling, der førte til Oprettelsen af det ovennævnte Lotteri,

anført, at der i alt var udstedt en Million af dem. (Pakke med
Forslag om et Lotteris Indrettelse 1719) Som et Vidnesbyrd af

anden Natur om Frederik IV's Pengeforlegenheder under den

store nordiske Krig kan henvises til, at han kom ind paa den me-

get betænkelige Vej at slaa slet Mønt, hvad han fortsatte med
indtil 1726. (A. Hejer: anf. St. II. S. 148. Na thanson anf.

St. S. 3 f., W. Scharling: Pengenes synkende Værdi
(Kjbhvn. 1869) 8. 52.)

Niende Kapitel.

') Kristian V ønskede aabenbart 1689 at nærme sig til Eng-
land og Holland, om end kun saaledes, at han ikke derved blev

nødt til at bryde med Frankrig, (Nyt historisk Tidsskrift I,

498 og II, 589).

-) An account of Denmark, 9de Kap. Slutn.

^) Danske Kongers Historie Nr. 148 b og Protokol over Stats-

koU. Forh. 22de April 1661.

*) I November 1661 blev der paalagt Kjøbstæderne en vis

maanedlig Afgift, der for en By som Aarhus løb op til250Kdlr.

:

men den synes dog at være traadt i Stedet for Konsumtionen.
(Hiibertz anf. St. 11, 156—56).

»j Hist. Tidskr. Iste Række II. 254 ft.

^) Danske Magazin 4de Række IV, 280.

') En saadan gjaldt i Forvejen i Kjøbenhavu. Allerede 1671

blev det overvejet i Statskollegiet, om Matrikelskatten for Kjøb-
stædernes Vedkommende skulde afløses med en Grundskat som
den i Kjøbenhavn (Statskollegiets Protokol 27de Juni og 8de
Juli 1671 .

") Forordn, af 28. Jan. 1682.

») Forordn, af 29. Decbr. 1694.

'") Den findes i den Hjelmstjernske Samling paa Kongens Bi-

bliothek Quart Nr. 624.



Niende Kapitel. 29

') Her ved Forordn, af 31te Decbr. 1700 som saa tidt føler

man Unøjagtighed og Ufuldstændighed i Redaktionen af Forord-

ningerne. Saaledes tales her slet ikke om Selvejerbønder eller

Fæstebønder, der havde Gaarde under Godser, som ikke vare

store nok til, at Ejeren havde fri Hovedgaardstaxt.

'O Forordn, af 13. Okt. 1688.

'^) Denne Bryllupsskat forekommer allerede i Forordningen

af 18de November 1660, men nævnes ikke i Forordningen af22de

November 1671, hvad der imidlertid ikke udelukker Muligheden

af, at den ogsaa har gjældt jsaa denne Tid. Konsumtionsforord-

ningen af 31. Decbr. 1700 omtaler end videre nogle mindre vig-

tige Afgifter, en paa Kroer i mindre end to Miles Afstand fra

Kjøbstæderne og en paa Vognmænd.
>*) J. F. W. Schlegel: Danmarks Statsret (Kjøbenhavn

1827) S. 470 f.

'°) Konsumtionsforordning af 8. November 1680 (jvfr. Da ae:

Det gamle Christiania S. 113). Strax i Begyndelsen af Kri-

stian Vs Regering lod Regeringen StatskoUegiet iblandt andre

Skattespørgsmaal ogsaa overveje, om der skulde indføres Kon-
sumtion i Norge. Kollegiet udtalte sig for at opsætte dette, „ind-

til nogen god Underretning kunde haves fra Norge, om den skal

være praktikabel paa de Steder, og Krigen med Holland kommer
til Ende, efterdi den nu foraarsager Biet Tilstand i Norge" (Stats-

koll. Prot. 8de Juli 1671).

'®) Der har ved visse Egne i Holsten gjældt særegne Privi-

legier, saaledes ved Wilster- og Krempemarsk (Forordningerne

af 10de December 1681 og 9de Juni 1682, Cronhelms Sam-
ling II S. 242ff). Men slige enkelte Undtagelser kunne ikke her

komme i Betragtning.

1^) Forordningerne af 21de Febr. 1682 og 24de Marts 1683.

i«) Hiibertz anf. St. II, 169.

*^) Kjøbenhavns Diplomatarium VI, 424. 442, 493.

^'') Herom en Række Forhandlinger i Protokollerne over

Kommissionerne i Raadstuen.

2') Forordning af 9de Juli 1704. Det tilsyneladende forbav-

sende, at Bergens Magistrat ogsaa har skullet deltage i denne

Skat (Rentekammerets Protk. Nr. 51, S. 77) hænger sammen med,

at denne Magistrat tik Lønning af Kongen (Forordn. § 4). Nor-

mænd ydede i og for sig selvfølgelig intet til denne Skat.

22) Forordning af 28de Decbr. 1716.

23) Hiibertz anf. St. II, 167.

2*) Aabne Breve af 21de Oktbr. og 6te Novbr. 1676, Forordn,

af Ude Aug. 1677, 23de Aug, 1679 og 80te Juli 1710.
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") Forordn, af 26de Maj 1712 oq- BOte Aug. 1713.

"8) 21de Septbr. 1715.

") Forordn, af 31te Marts 1710 og 26de Januar 1711. Jvfr.

Forordn, af 23. Septbr. 1709 og 31te Oktbr. 1713 samt med Hen-

syn til den skaanske Krig J. Becher: Farstrups og Axel-
sens Dagbog (Aalborg 1813) S. 29 ff'. Fremdeles se Foronln.

af 12te Jan. 1711.

***) Se om disse Skatter f. Ex. Stadfeldt: Beskrivelse
over Randers S. 317 op 318. Fabricius: Horsens Kjøbst ad s

Beskrivelse S. ;>21 nævner en Transportskat 17 i 9. Se ogsaa

Protokoller over Rommissioner osv. Iste December 1692, Y. Niel-

sen: Bergen S. 433 og Krafts Beskrivelse af Norgt ^'.

778- 70.

»«) Forordn, af bl. Marts 1674.

^°) En paafaldende trykkende Skat omtales i P. W. Becker:
Samlinger til Danmarks Historie II, 123, hvor den svenslie

Statsafsending Liliiecrona 16de Februar 1666 gjør Indberetning om
en Skatteforordning, hvorefter i Anledning af Hollændernes Krig

med England et helt Aars Gage skulde indeholdes i alle civile

Embedsmænds Gage og enhver give Kongen et Aars Ind-

tægt af sine Beneficier og Donationer; men da der hverken i

de trykte Forordninger eller i Arkivernes Aktstykker er at finde

Spor til et saadant Skattepaalæg, maa jeg holde Efterretningen

for uhjemlet.

"') Farstrup og Axelson anf. St. S. 29.

^*) Forordning af 28de December 1676, Den, hvorved der

blev udskrevet Skat for 1676, findes ikke i Samlingen af trykte

Forordninger. Naar Stadfeldt: Beskrivelse af Randers etc.

S. 317 omtaler en Krigsskat allerede ved Aaret 1()74, maa det

bero paa en Trykfejl. Chr. Lange: Norske Samlinger II,

470 indeholder interessante Enkeltheder med Hensyn til Skatten

i Norge 1677. Se ogsaa Riegels: Forsøg til Femte Chri-
stians Historie S. 294 Note, der viser, at de, der dannede den
højst beskattede Klasse i Danmark, 74 i Tallet, hver betalte 2 Rdlr.

om Dagen. Den simple Haandvaerksmand skulde betale 2 fi om
Dagen (smstds. S. 300).

'^) Forordn, af Ude Aug. 1677.

^*) Forordn, af ydje Aug. Itj78. Allerede Forordn, af 28de

December 1676 havde for øvrigt trukket Skat af Rentepenge ind

under Krigsstyren.

") Reskript af 23de Novbr. 1680.

'*) Medens Forordningen af Ilte November 1682 siger, at

det skal være den halve Skat af den, der var betalt 1678, tyde
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Udtrykkene i den tilsvarende for Norge af 16de December paa,

at det her var en ny Skat. Der nævnes ej heller nogen saadan

for Norge 1678 i Rentekammerets Expeditionsprotokol.

'') I Kvartudgaven af Forordningerne findes ingen nævnt

for Danmark i Aarene 1686 og 1691 og ingen for Norge 16i^7.

Dette er vistnok rigtigt for Norges Vedkommende; men Rente-

kammerets ExpeditionsprotokoUer vise, at den har gjældt i Dan-

mark ogsaa i de to her anførte Aar. 1 1686 paalagdes i Stedet

for den allerede paabudte Kop- og Kvægskat i Norge en vis Af-

gift, hvilende paa Skippund Tunge, Huder o. s. v. (Forordn, af

Ilte Marts l<i86); men det var kun i dette ene Aar, at sligt

gjaldt.

3") Kjøbenhavns Diplomatarium VII. 7. Febr. 1688.

^') Denne Meddelelse faar nogen Stadfæstelse ved det Træk,

der er omtalt i Første Del S. 150, at Plessen ved Forhand-

lingerne om Vornedskabets Ophævelse 1702 mente, at det bedste

Middel til at hjælpe Bønderne i Vejret vilde være, hvis man let-

tede Skatterne.

^'') Efter hvad den daværende svenske Statsafsending og den

engelske Chargé d'affaires i Kjøbenhavn indberettede til deres

Regering, var denne Skat beregnet paa, at Kongen vilde betale

af paa Statsgjælden og paa, hvad Embedsmænd havde til gode i

Gage. (Danske Samlinger 2den Række VI, 62- 63 og IV, 232).

Uden paa nogen Maade at ville bestride det rimelige i en saadan

Meddelelse, tør det dog, naar man ser paa den politiske Stilling!

hint Øjeblik, holdes for naturligst, at det har været den, der har

fremkaldt den nye Skat. 1 Norge, hvor denne ikke blev paalagt,

ophævedes samtidig for dette Aar en Fritagelse, Landet siden

1693 havde havt for at udrede en 16^7 paalagt aarlig Afgift (4

Slettedaler for hvert Lægd), der traadte i Stedet for forskjelligt

militært Arbejde (Rentekammerprotokol).

*') Samlinger til jydsk Historie og Topografi
III, 240.

**) Corpus statut. Slesvi censium 3. Bind II, S. 209 ty-

der paa, at der ogsaa 1679 har været paalagt en Kopskat i den

kongelige Del af Hertugdømmerne.
**) Om disse Skatteforhold se Jahrbiicher fiir die Lan-

deskunde der Herzogthiimer Schlesvifig, Holstein und
Lauenburg III, Side 32 ff.

") Forordn, af 16. Marts 1686. Jvfr. Nyt hist. Tidsskrift
II, 235 Note, hvorefter man kunde fristes til at antage, at der

1692 blev udskrevet en formelig Kop- og Kvægskat baade i Sles-

vig, Holsten, Oldenburg og Delmenhorst. Ifølge Protokol over
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Eonimissioner udi Eaadstuen o. s. v. 6te Februar 169) betalte de

sidst nævnte to Fyrstendømmer dengang' foruden ordinære Skat-

ter paa 40,000 Rdlr. tillige 10,0^0 Rdlr. og 1300'J'ønder Rug som
Sidestykke til Kopskatten.

*») Forordning af 5. Maj 1683, 14. April 1684 og 18. Decem-
ber 1688.

*'^) Jahrl)ucher etc. XI. 315 fl.

*') Forordning af 23. November 1699 for Danmark og af 1.

December for 2sorge.

**) Instrux af 9. Januar 1700 t; 21. Instructionsbog Nr. 2.

*^) Konig Friederich des vierten g lorwiirdigstes
Leben I, 47.

*«) Forordn, af 22. September 1710 for Danmark og 21.Febr.

1711 for Norge. 1 dette sidste Land omfattede Skatten ogsaa en

saadan Nødvendighedsartikel som nye Sko. 1 Hertugdømmerne
blev den paabudt samme Dag som i Kongeriget Danmark.

") Se f. Ex. Norske Samlinger II, 479, Hiibertz anf. St.

3dje Bind med Hensyn til Grenaa, Ebeltoft og andre Smaabyer.

Tanken om den Slags Skatter var allerede oppe i 1691 (Nyt
hiet. Tidsskr. II, 244). De havde for øvrigt deres Sidestykke

i Preussen under Frederik I (Werlauff anf. St S. 207), ligesom

Peter den store omtrent samtidig iblandt mange andre Afgifter

ogsaa lagde Skat paa Skjæg og Egeligkister. (A. Briickner:
Peter der grosse (Berlin 1879) S. 512). Med Hensyn til Skat-

ten paa Egetræsiigkister se Forordn, af 18. Juni 1717.

^'^) Forordn, af 28. Juli 1710.

*^) Den første af dem var den for Danmark af 25. Marts

1710. I Norge blev efter 1711 ingen Kopskat udskrevet.

^*) Jahrbiicher osv. anf. St.

") Staatsburg. Mag. VIII. 183.

*') Farstrup og Axelsons Dagbog S. 30 S.

") Hubertz anf. St. 111. 47.

") Breve til Konrad Reventlow for lti86 Nr. 365 og for 1684

Nr. 108.

^®) At Krigsstyren var saa høj. slutter jeg af Udtrykkene dels

i Forordningen af 28. December 1676, der klart vise det med
Hensyn til Beskatningen paa ..Rentepenge og andre Midler", dels

i Skatteforordningerne i Frederik IVs Tid, i hvilke Udtrykkene

ere tydeligere.

««) Dahlerup anf. St. S. 173.

•') Det er en Selvfølge, at de Svenskes Angreb paa Norge
1716 og 1718 gjorde Indskrænkninger i Skattepaalæggeue her

nødvendige. Krigsstyren, der for Aaret 1716 udgjorde 256,436
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Kdlr. 68 y3, blev ifølge Kongens Befaling sat til i Aaret 1717 kun

at maatte opkræves med 18] .017 Rdlr. 51 p, i 1717 blev den 180,

330 Rdlr. 68 p, i 1718 sattes den til 181,830 og i 1719 til 179,9eO

Kdlr. (Statsregnskaber og Rentekammerprotokoller). Paa lignende

Maade havde et Digebrud i December 1717 til Følge, at Marsk-

bønderne i det næste Aar slap for Krigsstyr (Caraeralia, Litra B).

®^) Se f. Ex. Forordning af 23de April 1715, hvorefter iblandt

andet det fradrages, som deres Bønder udredede i Krigsskat pr.

Tønde Hartkorn. Resultatet bliver i Virkeligheden da, at Pro-

prietærerne have kunnet bæve dette Beløb af deres Bønder imod

at indbetale det paa Amtstuerne som en Del af deres egen 2 pCt.

Krigsskat.

®*) Forordningen af 21. April 1714 viser, at denne svære Skat

ikke blot rammede de faste Gager, men ogsaa Sportler. Der

skulde af disse sidste allevegne beregnes 20 pCt.

^*) Vi høre f. Ex., at en Toldbetjent i Kristiania, der havde

50 Rdlr. i Løn, maatte udrede en Tredjedel deraf i Krigsskatter,

foruden at Magistraten ogsaa paalagde ham andre Afgifter ved-

rørende Byen selv. (Lange: Norske Samlinger II, 480).

®°) Lister over Krigsstyr og Kopskat for Sjællands Stift

1718.

"^j Som Bevis for, at dette har været Ordningen, henviser

jeg til Forordningen af 21. April 1714, især til § 1, hvor det hed-

der: „Skal de (Kommissarierne) taxere alle og enhver for den

Kapital, som enhver kan eragtes at være ejende og besiddende,

af hvilken Kapital til Os udi dette Krigsstyrs Paabud 2 pro cento

skal erlægges og betales, ligesaa bør og svares a Proportion af

Handel og Næring, saavel som visse Indkomster og Accidentser,

som nogen maatte have at nyde". — Det ligger i Sagen selv,

at naar en Embedsmand havde privat Formue foruden sin Gage,

maatte han betale Krigsstyr eller Dagskat deraf efter de alminde-

lige Regler.

®') Rentekammerets Protokol for 21. Juli 1710 viser, at det er

blevet bevilget som en Naade at faa sin Krigsstyr afkortet i sin

Gage. Men dengang bestemtes endnu Krigsstyren ved Taxation,

Senere, da den fastsattes som en vis Procentmasse af Gagerne, blev

det staaende Regel, at den skulde indeholdes i Embedsmændenes

Gage. (Forordn, af 23. April 1715 g 3). Den er da ikke bleven op-

krævet, undtagen naar Lønningerne bleve udbetalte, og Embedsmæn-
dene vandt for saa vidt ved den nye Ordning af Skatten. At den

i Virkeligheden ikke er bleven afkrævet dem, kan man se af Fi-

nansregnskabet for 1720, der viser, at naar der udbetaltes Em-
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bedsmændene resterende Løn. fradroges 20 a 30 pCt. , saa meget

som de skulde have bftalt i Krijjaskat.

**) Man tra-ffer denne hnigt imod hele Kommuner saa vol

som imod enkelte, f. Ex. ved Aarhus for Konsnmtionsskatten

1699 og 1700 (Hil hertz anf. St. III S. 7). En Betænkning af

Sjællands Stiftsøvrifrhed af 4. Juli 1718 (Pakke med Sager ved-

rørende KrigsstjT fra Sjælland) viser, at den dengang var bleven

brugt i et meget uheldigt Omfang. Om Misbrug, den kunde

give Anledning til, og Forlioldsregler derimod se Forordn, af 7.

Aug. 16^3. 13. Decbr. 1707 ng 9. Juni 1713 (Chr onol. Verzeich-

niss iiber Verordnungen fiir Schleswig und Holstein
(Flensburg 1796; I, 23 og Cronhelms Samling 1, U40 og 1197).

**) Instrux for de Deputerede af Finanserne 26. Juni 1710 (In-

structionsbog Nr. 2).

"">) Forordn, af 25. Jan. 1683.

^') I Fyrstelig Tankering tales f. Ex. om ^.mangfoldige

Visitereres Ubeskedenhed". (Danske Magazin 4de Række IV.

280).

") Breve til Konrad Reventlow 3. Jan. 1700. Et andet af

den Slags Overgreb fandt Sted 17C6 i Kristiania, da en Told-

inspektør Kr. Tobiesen i Anledning af Mistanke om Smugleri

brugte Soldater til at visitere de mistænkte Kjøbmænds Kram-
boder, Da dette fremkaldte en Tumult, hvorunder Kjøbmændene
ved tilkaldt Hjælp fik jaget Soldaterne og Toldbetjentene paa

Flugt, blev Sagen indberettet til Regeringen. Rentekammeret af-

gav da don Betænkning, at Toldinspektøren ikke havde havt Ret

til at bruge Militæret til sligt (Expeditionsprotokol for 1706 Nr.

59. S. 418 f.) Selve Optrinet i Kristiania er omtalt i A. Collett:

En gammel Christianiaslægt S. 25.

") Thottske Manuskriptsamling Nr. 1390. Quart. Nr. II.

'*) Rentckanimerskrivelse af 31te December 1697 (Rente-

kammerprotokol). Jvfr. Protokoller over Kommissionerne i Raad-

stuen 11. Novbr. 1700, hvor kjøbenhavnske Kjøbmænd tale om den

Rigueur, som tidligere var vist af dem, der havde forpagtet Told-

opkrævningen.

•*) Konseljsprotokol 7. Decbr. 1H91.

^*) Bircherods Dagbøger S. 4.84.

") Smstds. S. 505.

^») Smstds. S. 4^<9.

'*) Dahlerup: Mariager S. 185. Danske Kongers Historie

Nr. 235, S. 1011. Det var en Indrømmelse i lignende Retning,

naar det efter Forhandling med ,, Forstandere" fra Søndreditmar-
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sken blev tilladt dette Landskab at betale 1500 Rdlr. om Aaret i

Stedet for Told. (12. Okt. 1680 o<r 17. Marts 1694, Oronhelms
Samling II, 833 og 884). Hvorledes Konsumtionsopkrævningen

ogsaa kunde volde Bønderne Plager, viser et Brev, som Konrad
Reventlow 1685 fik fra sin Forvalter paa Clausholm Gods. Denne
skriver her: „Hvad de stakkels Bønder have ndstaaen af den Kon-
sumtionsforvalter i Randers Jens Mollerup, er snart ikke at skrive,

Hans Uforskammethed, de kunde ikke i Byen indkomme, førend

de maatte betale af hver Tønde Kgl. Majts Skatte Havre Konsum-
tion med mere Ophold og Skinderi, han beviser". (Breve til Kon-

rad Reventlow 1685 Nr. 187).

"<') Danske Samlinger 2den Række IV. 157.

®') Bircherods Dagbøger, S. 501.

*^) Se om de interessante Enkeltheder ved dette Laan Proto-

kol over Kommissioner udi Raadstuen Nr. 3, S. 240 ff., samt Breve

til Konrad Reventlow fra 1694. Skrivelsen til ham af 30te Marts

med Afkrævning af 4000 Rdlr. var undertegnet af Gyldenløve,

Jens Juel, Plessen, Moth, Jessen og Harboe. Se fremdeles Breve

til den samme fra 1697 og 1698 (16. April), hvor der gjøres Und-
skyldning for, at Laanet paa Grund af de alvorlige Konjunkturer

ikke kan betales tilbage. Derimod er det klart, at der er betalt

Renter hvert Aar. — Med Hensyn til Formen fer Udskrivningen

af et saadant Laan kan ogsaa ses Norsk historisk Tidsskrift
1. R. IV, S. 519 ff. i Anledning af det, som Frederik IV udskrev

ved Udbruddet af Krigen 1700, og som for Norges Vedkommende
udgjorde 93 000 Rdlr. Jævnføres kan ogsaa Bircherods Dag-
bøger S. 372, hvor det hedder, at Aalborg Januar 1700 fik Be-

faling til „at forstrække Kongen til Laans 6000 Rdlr. mod for-

nøjelig Pant og Forsikring." Ved samme Lejlighed blev en Præst

i Aalborg Stift prellet for en Sum paa 3000 Rdlr. (smstds. S. 373,

jvfr. S. 378 og 381.)

«3) Hiibertz anf. St. S. 45, 47, 88, 67. Et Exempel paaFolks

ringe Lyst til at yde slige Laan, selv hvor der var Evne til at

betale, findes i V. A. Secher: Meddelelser om Slægten
Secher (Kjøbenhavn 188.5) S. 65. Hvor ubehageligt det var for

Folk at faa den Slags Anmodninger, kan man iblandt andet se af

en Række Breve, der findes i en Fascikel med Papirer, som ved-

røre de forskjellige Forstrækninger i Tiden fra 1678 til 1705.

®*) Norske Samlinger I (1852), 135. Nøjagtig var Sam-

menhængen den, at Vicestatholder Krag strax anmodede Nobel

om at „persuaderf sin Kjæreste" til at give 20,000 Rdlr. i For-

strækning, og at der, inden Udfaldet heraf blev bekjendt, kom
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Befaling Ira Kjøhenhavn til at anmode Nobel om et KorBkud paa

40,fXM) Kdlr. til Istandsættelse af Nordsøeskadren.
**) Farstrup og Axelsons Dagbog Side 36. Det er

aabenbart dette Laan, hvortil der benpeges i Bircherods Dag-
bøger S. 499 og 501. Man ser deraf, at en Del af dem, der

havde ydet det, endnu 1706 ikke havde faaet deres Udlæg tilbagf.

««) Hiil.ertz anf. St. S. 64.

"^ Se om disse torskjellige Summer Statsregnskab for 1720

og Krcditorprotoknl fra 1719 til 1722. Med Hensyn til Laanet

af Brødrene Lehn jvfr. J.Schade: Efterretninger om Abra-
ham Lehn den yngre og hans Slægt (Historisk Tids-

skrift 11, S. 92), hvor det aabenbart er den i Text en nævnte Sum,

der tales om. 1 vore Arkiver findes ogsaa Samlinger af Kvitte-

ringer for Laan fra flere Aar tidligere end 1719, saaledes en

Mængde med Hensyn til Aaret 1712. omfattende iblandt andet

Bidrag fra baade større og mindre Borgere i Kjøhenhavn paa

100 Kdlr. og derover. En Pakke, der nævnes C'ameralia, inde-

holder en saakaldet Specifikation over Koncens Kreditorer, samlet

1714. Den angiver de laante Summers Værdi, for saa vidt de

vare ydede fra Danmark, til 1,339,620 Kdlr. med en aarlig Rente

af 67.876 Kdlr . for Norges Vedkommende til 198 750 Kdlr. 34 /)

med 9937 Kdlr 42 p Kinte, medens 45 Godsejere i Slesvig og

Holsten havde laant Statskassen 184.500 Kdlr., der forrentedes

med 9,225 Kdlr. aarlig, o-r Oldenburgs Tilskud var 12f».2r'0 Kdlr.

med 6010 Kdlr. i Rente. Hele denne Crjæld opføres med en en-

kelt Undtagelse som gjort 1710 og følgende Aar.

«") Forordn, af 28. Maj 1712.

*'*'») Forordningen af 8. April og 16. Oktober 1713. Senere

blev det ved Forordn, af 10. April 1720 for at holde Kursen oppe

befalet, „at i alt Kjøb og Salg af indlændske og udlændske Varer,

enten det er lidt eller meget . . . samt alle vores Intrader i Dan-

mark . . . skal betales eller opp« bæres de tre Fjerdeparter udi Sølv-

mønt og én Fjerdepart udi autoriserede Sedler, . . . saa at under

det Ord gangbar Mønt herefter ej andet skal forstaas end tre

Fjerdeparter Sølvmønt og en Fjerdepart autoriserede Pengesedler."

*») Forordn, af 10. April 1719.

°°) Werlauff: Historiske Antegnelser osv. S. 329 med
Hensyn til Kjøbenhavns Professorer 2K. Maj 172<>; Hiibertz anf.

St. III. 94, 100. 110. 112-113. 1 Stedets. 110 forekommer der et

ret karakteristisk Udbrud af Digteren T. Reenberg, da han som
Ejer af Kistrup Gaard havde modtaget Befaling fra Stiftamtman-

den om at tegne sig for 15 Lodder. ,.Det falder mig sandelig

tungt", skriver han, „da jeg dette Aar ved Kjøbmanden, som fik
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mine Øxen, tabte over 1000 Rdlr." Jvfr, Indbydelses skrift til

Helsingørs Realskoles Examen for 1866, S. 78, der viser

det samme med Hensyn til nogle Borgere i Helsingør, som bleve

nødte til at tage Lodder i dette Lotteri.

91) Hiibertz anf. St. III, 53 og 72. .Jvfr. om hende Texten

ovenfor S. 10.

92) Se ovenfor S. 206.

9») Protokol over Statskoll. 9. ISlovbr. 1674.

9*) Nyt historisk Tidskrift II, S. 235 Note.

96) 31. Okt. 1672 Rentekammerprotokol.
9«) 31. Okt. 1712 Rentekammerprotokol.
9') Citeret af Riegels: Forsøg til Fjerde Frideriehs

Hi storie 1, 178.

98) Betænkninger af StatskoUegiet 28. Marts 1671.

99) Forestilling af 11. April 1685 i Rentekammerets Protokol

for dette Aar. I en Betænkning om Hærvæsenet og Finansfor-

holdene, der sandsynligvis er fra samme Aar, hedder det i god

Overensstemmelse hermed, at Landet overalt „fornemmelig for

Misvæxtens Skyld i saadan Stand er geraaden, at snart ingen Haab
er, de paabudne Skatter at indbekomme" (Pakke Dokumenter af

blandet Indhold 1662— 1690 i Krigsministeriets Aflevering.)
'«o) Se Første Del S. 145.

'°>) Protokol over Kommissioner i Raadstuen 6te Februar

1691.

'«2) Smstds. 6. og 7. Aug. 1691.

'"») Smstds. 1. Decbr. 1692.

'"4) Smstds. 1.5. December 1701.

1"^) Rentekammerprotokol 22. Febr. og 11. April 1718. Jvfr.

en Udtalelse af Sjællands Stiftsøvrighed og Justitsraad Bjerre-

gaard, der dannede en saadan Komm.ission, 4de Juli 1718 om
Umuligheden for Befolkningen af i Aaret 1718 at bære samme
Skattetryk som 1717. (Lister over Krigsstyr og Kopskat for

Sjælland 1718).

10«) Hiibertz anf. St. III. 102.

1"^) Paa Grund af indkomne Klager bleve en Del enkelte Po-

ster bag efter ændrede; men det forandrer ikke Grundtrækkene i

Ordningen. (Protokol over Kommissioner i Raadstuen 26. Marts,

15. April. 6.-7. Aug. 1691).

1°*) Rentekammerprotokol 23. December 1681. Rimeligvis har

Rentekammeret dog ikke opgivet Kampen imod denne Skattefri-

hed. I det mindste forekommer der ved en Forhandling om Kop-
skatten i en af de sædvanlige Regeringskommissioner 1692 den

Ytring, at det endnu staar ,.in suspenso" angaaende Disjiuten
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om Grevernes og Friherrernes Skattefrihed; der var nedsat en

fiiimmissiou til at overveje det (Protokoller over KommiBsionerne

i Raadstuen 2n. Jan. 1692).

'"*) Dette slutter jeg af, at de ikke ere nævnte iblandt dem,

der i Forordningen om Kopskatterne fremhæves som fritagne for

disse.

"°) E-L-ntekanimtirets Protokol for 1718. Ilte April.

">) Hiibertz anf. St. III, 111.

^•*) Protokol over Kominissiouer i Raadstuen 7. Maj 1692.

"') Indberetninger om Kopskatten og Krigsstyren for Aarhus

1717.

"*) Man vil da ogsua finde, at f. Ex. Stiftsøvrigheden og Ju-

stitsraad Bjerregaard i Sjælland 1718 gjøre opmærksom paa det

urigtige i denne Ordning (Krigsstyr og Kopskatlister for Sjæl-

lands Stift).

>"*) 25. Okt. 1685 Rentekammerprotokol.
"') Kgl. Resolution af 16. Maj 1685 i Rentekammerets Pro-

tokol for dette Aar. Disse Skattenedsættelser omtales af den

daværende svenske Statsafsending i en Depesche af 19de Maj

(Danske Samlinger 2. Kække VI, 140). Efter den samme Be-

retning havde Kongen ogsaa ophævet Kopskatten.

'") Kongelig Resolution af 22. Januar 16b7 i Rentekamme-

reta Protokol.

'•") Kjøbenhavns Diplomatarium VI, 531.

"») Om Fritagelsen for Salt- og Tøndeskat jvfr. Første Del,

Side 246. Smstds. er anf^irt en Række Skattelettelser, der ere

blevne forundte forskjellige enkelte Byer. Med Hensyn til Af-

slaget l69ii paa Kop- og Ildstedsskatlen se G-ehejmekonseljete Pro-

tokol for 1690—1(595, 12. Oktober 1692 og Rentekammerprotokol

29. Oktober 1692 (hvorefter Nedsættelsen især skulde komme de

mindst formuende tilgode).

»20) Forordn, af 29. Decbr. 1694.

»"') Rentekammerets Protokol 31. Decbr. 1697.

'*•') Om alt dette henvises til Rentekammerets Protokoller fra

hin Tid, hvor enhver vil kunne finde baade de her anførte og

mange andre lignende Træk.
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') Se Første Del, S. 14 ff.

^) Jeg har ved denne Beregning fulgt det i Budstikken for

182;j aftrykte Finansregnskab fi.>r 1662 (jvfr. Første Bind, Kapitel

I, Henvisning 17). Da vi fattes Regnskaber for de fleste Aar af

Frederik III. s Regeringstid efter 1660, frembyder en gjennemført

Sammenligning Vanskeligheder. Efter Finansregnskaberne (Pro-

tokollerne med Betegnelsen Gevinst og Forlust) fra 1663 og 1664

skal jeg anføre, at der vistnok nævnes som medgaaet til Hofhold-

ningen 1663 ikke mere end 51.064 Rdlr. 2 0rt6/3, men at der for

Aaret 1664 opføres for Hofholdningens Vedkommende 166,747 Rdlr.

16 p og til Vinkjælderen paa Slottet for 1662 og 1663: 66,423

Rdlr. 14 p. Lægges disse Summer sammen, stiller Forholdet sig

ikke gunstigere i disse Aar, ja det vilde være endnu værre, hvis

man ikke huskede paa, at Kurfyrstinde Magdalene Sibyllas og

Kronprins Johan Georgs Ophold her i Laudet 1663 maa have

voldt betydelige extraordinære Udgifter. (Jvfr. Danske Sam-
linger 2den Række II, S. 144 ff.)

') 8. Juli 1661 Danske Kongers Historie Nr. 148 1>.

*) Historisk Tidsskrift 5te Række I, 52-'.

5) Nyt historisk Tidskrift II, S. 583, Note -"). Beløbet

var herefter 16.4: HofhqJdningen og alle Hoffet vedkommende
(af Statskassen betalte) , Udgifter 190,345 Rdlr. , Apanagerne

124,966 Rdlr., og hvad der udredes af Chatolkassen, 154;400 Rdlr.

«) Ifølge Statsregnskabet for Aaret 1882—1883 1,225,760 Kr.

ved Siden af en samlet Udgift paa 50,749,748 Kr. 63 Øre, ifølge

det for Aaret IfcSO 1881: 1,445,880 Kr. overfor 47,543,367 Kr. 15

Øre. Men det maa erindres, at ved slige Udgifter vil Forholdet

altid stille sig gunstigst, jo mere Statsindtægterne og som en Følge

deraf ogsaa Statsudgifterne stige. Selv om en Hofholdning holdes

sparsom, vil den tynge forholdsvis mest paa et lille Statsbudget,

da den efter sin Natur medfører en Del store uundgaaelige Ud-

gifter. Uagtet der fandt en ganske anden Ødselhed og Overdaa-

dighed Sted ved Hofholdningen i Frankrig end her hjemme, ud-

gjorde de 33— 35 Millioner livres, som i det 18. Aarhundrede aar-

lig medgik til den og Apanagerne, (uden at medregne, hvad den

overordentlig kostbare Garde kostede), afgjort færre Procent af

Statsudgifterne end de tilsvarende Udgifter hos os. Det maa
endelig ved en Sammenligning med Hofudgifterne i vore Dage
ogsaa ermdres, hvad vi senere skulde se, at der i Enevældens Dage
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faldt betydelige Udgifter under dem, som nu opføres under andre

Rubrikker paa Statens Regnskab.

H*) Det samme var Tilfældet i Frankrig i Slutningen af Lud-

vig XlV's Regering. Den finansielle Tilstand var her endnu

langt værre end i den dansk-norske Stat.

") Der blev igjennem Handelshusets Hertogher uubetalt til

denne Rejse 185,7(50 Rdlr. (Rentekammerets Resolutionsprotokol

for 1708—1709 samt en Fascikel med Titel: „Der konigl. Agentf-n

in Hamb. Johan Baptista und Vilhelm de Hertoghe gefiihrte

konigl. Reiserechnung vom 9. November 1708 bis den 10. Septbr.

1709"; jvfr. Statsregnskab for 1710.) Føjes hertil, hvad der er

givet ud til Reisetilberedelser samt taget med af Penge fra Kjø-

benliavn, bliver en samlet Sum af 200,000 Rdlr. maaske snarere

lidt for lav end for høj.

®) Statsregnskabet for l(jt)4 viser, at der til Hannibal Sehe-

steds Ambassade i Holland, England og Frankrig i Aarene 1662

—

1664 blev brugt 131,779 Rdlr.

®) Danske Herregaarde: Lekkende.
'») Brasch: Vemmetoftes Historie 11. 124 og 138.

") Som mindre vigtige Indtægter anføres f. Ex. ved Chatol-

kasseregnskabet for 1706 Altonaische Pflichtgelder, Schutzgeld

for Jøder, Renter af Penge, der vare indsatte i ostindisk Kom-
pagni, og en vis Sum, der betaltes af dette Kompagni i Stedet

for at levere Salpeter, fremdeles Afgif'er af ,.d( r Gasiln! zu Giil

denlund", af Ladegaarden paa Jægersborg og af Grevskabet Ant-

vorskov.

'-) Nyt hist. Tidsskrift II, 585.

'*) Man kan af flere Træk se, at han har havt Bestyrelsen af

denne under sin Haand.
''•) Jvfr. Første Del S. 16.

'*) Se Første Del 410 fl'.

*) Jvfr. C. Nyrop: Dansk Guldsmedekunst S. 63 ff.

"8) Forsøg til Femte Christians Historie S. 523.

'^) Hvad her er anført med Hensyn til Kristian V's Chatol-

kasseindtægter og Udgifter, er alt bygget paa de originale Regn-

skaber, der findes i vore Arkiver.

»«) Se Første Del S. 16. En Skildring af Frederik IV som Byg-

herre vilde ikke have ringe Interesse. Han er næst Kristian IV den

af vore Konger, som har givet sig mest af med sligt. Om enkelte

Punkter af hans Virksomhed i saa Henseende har F. J. Meier,
især i sit Skrift om Fredensborg Slot, givet gode Oplysninger;

men en samlet Behandling af Kongens Byggeforetagender savnes.

Efter de til Partikulærkasseus Regnskaber hørende særlige Byg-
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ningsregnskaber kan Frederiksberg Slot og det tilstødende Have-

anlæg ikke antages at være blevet færdigt førend 1710, idet der

er blevet arbejdet derpaa omtrent siden Kongens Tronbestigelse.

Indtil 1710 vise Regnskaberne, at der er blevet bragt omtrent

186,000 Rdlr. paa Slottet og Haven ; men dertil maa sikkert føjes

en Del Arbejdspenge ligesom Udgifter til Anlæg og Drift af

Teglværker, til en Del Materialier og Kjørsel af disse. I det

mindste er der paa Regnskaberne foruden, hvad der angives som
Udgifter til de enkelte Punkter, opført en Del Summer til sligt,

der maa antages at have gjældt de samlede Byggeforetagender.

Hvorledes disse Summer have været fordelte paa de enkelte Byg-

ninger, er ikke anført. Tages der efter et vist Skjøn Hensyn her-

til, vil man næppe gjøre nogen stor Fejl ved at tænke sig Ud-

gifterne til Frederiksberg Slot og Have indtil Aaret 1710 (incl.)

løbe op til omtrent 220.000 Rdlr. I de følgende Aar er der op-

ført aarlig mindre Summer fra 1332 Rdlr. til 3305 Rdlr. Hvilken

Rolle Rosenborg samtidig har spillet som kongeligt Slot, kan man
se af, at der til Arbejder ved det, dets Tilbygninger og Haven i

Tiden fra 1699 til 1720 er udgivet 66,325 Rdlr. Derimod synes

det, som om der slet intet er udgivet til Vedligeholdelse af Kjø-

benhavns Slots Hovedbygning. Denne er formodenlig kun bleven

meget lidt brugt.

^^) Om Luxus med Hensyn til Spejle og kostbare Glas se

Nyrops Afhandling om (jlasindustri i Hist. Tidsskr. 5te

Række I, 521—522; hvad Guldsager angaar jvfr. samme Forfat-

ters Skrift om dansk Guldsmedekunst.
2») Kgl. Resolution af 31. Marts 1709.

^') Documents relatifs å Thistoire de Russie vol XX
(Petersborg 1867), S. 61—64.

-^) Jeg tror derfor, atVaupell: Den dansk-norske Hærs
Historie I, 250 har Ret, naar han ansætter, hvad der i Penge aarlig

udgaves til Hæren i Tiden fra 1689 til 1699, til 800,000 Rdlr, for

den danske Hærs og til 200,000 for den norske Hærs Vedkom-
mende. Derimod er Angivelsen hos ham af 600,000 Rdlr. som den

gjennemsnitlige aarlige Udgift til Sømagten aabenbart meget for

høj. (Jvfr. Garde; Efterretninger om den danske og nor-

ske Sømagt 1. Bind).

*^) Suhm: Nye Samlinger 11, 7.

^*) Første Del S. 422 fi'.

") Siécle de Louis XIV, Cap. II.

IV
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Ellevte Kapitel.

') Se om alt dette Første Dels sjette Kapitel.

•-) Jvfr. Første Del S. 185.

') Brasch: Vemmetoftes Historie II, 73.

••) C. E. Secher: Om Agerbruget i Sjælland i 17. Aarh.,

der er trykt i Ugeskrift for Landmænd 1876, 2det Bind.

S. 277.

*) De Oplysninger, deri E. Carstensen: Hjørlunde Sogns
Historie (Kjbhvn. 1878) ere givne om Høudbyttet i dette Sogn
i det Tidsrum, hvorom vi tale, vise. at det kan sættes til i Gjen-

nemsnit omtrent 1 Læs Hø for hver Tønde Hartkorn, dog snarere

lidt over end lidt under. Enhver ser, at det maa kaldes et kum-
merligt Udby tte.

") Brasch anf St. II, 77.

") Saaledes har jeg set omtale en Jydsk Herregaard med 39

Tdr. Hartkorns Hovedgaardstaxt og 201 Tdr. Hartk. Bøndergods,

hvor der 1709 fandtes 34 Heste, 2 Føl, 15 Par Øxne og 17 (!)

Køer. En Række Oplysninger, der gaa i samme Retning, findes i

den nysnævnte Afhandling af C. E. Secher.
*•) Breve til Konrad Reventlow for Aaret 1685 Xr. 217. Jvfr.

C. E. Secher anf. St. S. 280.

8) Se Første Del. S. 185.

'») Reskript til Stiftamtmændene 16. Maj 1691.

") Brasch: Vemmetoftes Historie III, S. 176.

'*) Vidnesbyrd om saadanne i første Halvdel af 17. Aarh. hos

C. E. Secher anf. St. S. 242.

") Et karakteristisk Sted i saa Henseende er et Andragende
fra Admiral Kristian Bjelke paa Basnæs (1692) om at maatte for-

pagte nogle Konge- og Kirketiender, da Gaarden var ruineret og

ikke kunde bringes paa Fode, med mindre der kom mere Fodring

til den, saa at der kunde vindes en større Mængde Gjødning.

(Stedet er i en anden Forbindelse omtalt i Første Del S. 146).

') Se Første Del, S. 321.

***) Jvfr. Første De], S. 147. hvor det er nævnt, at dette var

et af de Punkter, hvor Enevælden søgte at bringe Hjælp.

'*) Om Forholdene i saa Henseende paa Fyen se S. Jørgen-
sen: Bidrag til Bedømmelsen af den fynske Landbo-
stands Vilkaar før, inden og efterSvenskekrigen 1657

—

1660 (Historisk Tidsskrift 4. R. V, 221 ff.)
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'^^) Kr. Erslev: Aktstykker til Rigsraadets og Stæn-
dermødernes Historie i Kristian IV's Tid, S. 127 og 129.

^^) H. Dahlerup: MariagerKlosters ogByesHistorie
Side 50.

1") Første Del S. 139.

'^) Man maa ikke lade sig vildlede af de stærke Udtryk,

Arent Berntsen bruger om Udførsel af Varer fra Landet. Der
er paa andre Punkter saa store Overdrivelser hos ham, at man
bliver mistænksom. Hvad skal man dømme, naar man ser, at ban

Aaret før Krigen med Karl Gustav kan skrive om Kjøbenhavn
som Fæstning, at den „med stærke Volde, Bolværker, dybe Grave

og andre Butenværke mod Gevalt dagligen mere og mere for-

vares."

2«) Hiibertz anf. St. III, S. 4—5 og 11 (Aar 1702 og 1703).

Hermed kan jævnføres, at Konrad Reventlows Forvalter paa Claus-

holm skriver til ham, at der vil blive opstaldet TOOØxne, hvilket

aabenbart skal gjælde om samtlige Grevens 3 jydske Gaarde

(Breve til Reventlow 12te Juli 1701).

*^) Hiibertz anf. St. III. S. 65. Som et oplysende Træk kan

jeg nævne, at Breve til Konrad Reventlow Ira en Forvalter eller

Godsinspektør vise, at der paa hans Gaard Kalø har været drevet

Forhandlinger om, hvad en Mejeriforpagter her skulde give pr.

Ko, og at det ikke var muligt at drive ham til en højere Afgift

end 4V2 Rdlr. pr. Ko (Breve til Reventlow 8. Febr. 1700 og 25,

April 1701\ Da man ikke kjender de nærmere Vilkaar ved denne

Forpagtning, er det vanskeligt at gjøre nøjagtige Slutninger

derfra.

-^) Protokol over Kommissioner i Raadstuen 14. Maj og 27.

Juni 1691. De Forhandlinger, som jævnlig førtes i disse Kom-
missioner, vise ogsaa klart, at Kornudførselen opfattedes som
langt vigtigere end Studehandelen. Statskollegiet udtalte 1674

vistnok med nogen Overdrivelse, at „Kornet er den fornemste og

fast den eneste disse Landes Afgrøde, som kan gjøres i Penge"

(Betænkning 21. Oktober 1674), Derimod omtales fra dansk Side

under diplomatiske Forhandlinger 1635 Kvæg som en vigtig Ud-

førselsartikel ved Siden af Korn. (P. AV. Becker: Samlinger
til Danmarks Historie under Fre d erik IIl's Regering,
2den Del S. 374.)

^') Se om Ulve Danske Samlinger 2den Række II, S. 14,

Hiibertz anf. St. III, 4; flere Steder i Bircherods Dagbøger
samt Reskr. af 19. December 1693. I Historisk Tidsskrift
4de Række II, 849 ff. har O. Bricka meddelt en Del Træk, der

vise Ulvenes betydelige Tal i Jylland.

IV*
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^*) Jvfr. Troels Lund: Danmarks ogf Norges Historie
i Slutningen af 16. Aarh. I, 44 ff. med Hensyn til Sandflugtens

Ødelæggelser i den tidligere Tid. Om Sandflugten i 17. Aarhun-
drede oppe i Vendsyssel findes en Del spredte Meddelelser i

Samlinger til jydsk Hist. og Topografi.
**) Om dette gyselige Aar se for Sjællands Vedkommende

den ovennævnte Afhandling af C. E. Secher S. 243 f., og hvad
Fycn angaar, kan henvises til S.Jørgensens Afhandling om
den fynske Landbostand før, under og efter Svenske-
krigene 1657— 1(:60. (Hist Tidsskr. 4. R. V, 261 f.)

-•') Farstrup og Axelsens Dagbog etc, S. 189 f. og 281.

^® *) Se ovenfor Niende Kapitel paa flere Steder, f. Ex. Side

208 og 221.

-') Protokol over Kommissioner udi Kaadstuen 7de Novem-
ber 1703.

**) Aktstykke i den tidligere Aflevering fra Justitsministeriet

224 C.

*«) Se Første Del 156 ff.

3«) Smstds. S. 435.

") Jvfr. Første Del S. 164, hvor det er forglemt at tilføje og-

saa dette Funkt som Vidnesbyrd om den Myndighed, Regeringen

lod Herremanden have.

'^) Kentekammerprotokol 2. Maj 1707. Om Bevilling af Penge
til Bønder, der havde faaet deres Heste spiddede, se Kentekam-

merprotokoller 28de November 1682. Ude Decbr. 1706, 16de De-

cember 1707, 15de Febr. 1717. Jvfr. Breve til Reventlow 1691.

Nr. 68, i hvilket Overrentemester Brandt gjør denne som Over-

jægermester opmærksom paa den Skade, Vildtet ovre paa Born-

holm anrettede paa Bøndernes Sæd.
»3) Se Første Del S. 197.

^*) Se Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld S. 32.

hvor der er givet nærmere Oplysninger om Bøndernes Forplig-

telser til at stille Heste.

'*) Naar jeg Første Del S. 142 har henvist til Forordningen

af 5te April 1690 som sigtende til at formindske Misbrugene ved

Frikjørslerne, kan jeg her tilføje, at jeg senere har truffet paa et

Brev fra Jessen til Biermann-Ehrenschild af 3dje December 1689,

hvor han skriver, at Kongen har en saadan Plan. og at „Mr.

Brandt a couru risque d'étre reprimande de ce qn'il avait doniié

quelques chariots de j)aysan8 å Mr. de Liliencron en partant å'ici.

s**) Rentekammerets Protokol 8. April 1710.

") Brasch: Vemmetoftes Historie II, 138—139.

n



Tolvte Kapitel. 45

38).Vrigny: Anf. St. S. 366.

^^) Dette kan man se af Kristian Vs Chatolkasseregnskaber.

*<*) Om de interessante Kommissionsforhandlinger i denne

Sag se Protokoller over Kommissioner i Kaadstuen osv. 7., 21. og

28. Novbr. 12. December 1703. Til Grund for Forhandlingen laa

Forslag fra Amtmændene i Sjælland, Fyen og Jylland. Kjørslerne

angives under Forhandlingerne at have været 1) Hofstatens Vogne

og Forspand, 2) fremmede Herrers Eejser, 3) Jagt og Vildtrejser,

4) Hofspisningens Fiskerejser, 5) Durch-Marscher med Krigsfolk,

6) Ammunitions- og Proviantrejser, 7) Fri Passe, 8) Material-

kjørsler item med Koste og Spidsrødder til de kongelige Stalde,

9) Allehaande Slags Rejser, som ej saa vist kan vides og dog af

og til forefalde, saasom Rejser for Amtsbetjentene og andre, item

til Landmilitsens Sessioner, Mønstringer, Ryttergodsets Besigtelse

osv. I Aaret 1718 ser man Frederik IV afslaa et Andragende

om et Fripas med den Motivering, at Kjørslerne skulde afskaffes.

(Rentekammerets Protokol, 14de Febr. 1718).

Tolvte Kapitel.

*) Paa en endnu mindre .0, nemlig Samsø, vidner det om ret

gunstige Forhold for en Del af Fæstebønderne, at der forekommer

flere Exempler paa, at Bønder omtrent ved Tiden 1700 have kun-

net kjøbe Bygningerne paa deres Gaarde og betalt fra 107 til 191

Rdlr. derfor (Ifølge velvillig Meddelelse af Hr. R. T. Meiborg.)

2) Vrigny: Anf. St. S. 2.

3) S. 351-357.

*) Ifølge et haandskrevet Foredrag af Lærer S. Jørgensen i

Kistrup, som Forfatteren velvillig har meddelt mig.

^) Ny kglig. Samling Nr. 686.

^) Suhm: Nye Samlinger III, 128 og Samlinger til

Fyens Historie og Topografi 8. Bind. Man se ogsaa Jens
Steen Sehesteds Digt: Det herlige og prisværdigeLand-
skab Fyens billige Berømmelse, Kjbhvn. 1671. Mærkes

kan det fremdeles, at ved Grevskabet Wedellsborgs Oprettelse 1672

var der iblandt det anselige Bøndergods, som det kom til at om-
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fatte, kun én øde Gaard. (Danske Herrepaarde, Wedells-

borg).
'') Tidligere i Justitsministeriets Aflevering Skab 8 Nr. 1H4.

Litra F.

") Historisk Tidsskrift 3dje Række I, 374.

») Vedel Simonsen: Rugaard 111, 111 og 116—129. Ex-

empler paa daarlige Tilstande fra et fynsk Gods 1683 findes i

S. Jørgensen: Bidrag til den fynske Adels Historie i

Fyens Stiftstidende fra 1876, samt G. L. "NVad: Konferens-
raad Hans Simonsen til Erholm (Personalhist. Tidsskrift

III, 97—98).

*°) Tidligere i Justitsministeriets Aflevering Skab 8. Pakke

224 A—C. 24. April 1710.

>») Danske Atlas III, 84.

'') Den ældste Række af Videnskabernes Selskabs
Skrifter X, 414.

*^) Danske Herrepaarde, Herlufsholm.
'*) O. C. F. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld

147—148.

'*) Fr, Carlsen: Gammelkjøgegaard I, Si38 og II, 19.

»8) A. Petersen: Vallø og Omegn (Kjbbvn. 1877), S. 235.

'

') Hvad Christensen: Hørsholms Historie S. 54 for-

tæller om Auktioner i Bønders Dødsboer i Hørsholms Egnen,

stemmer ikke ilde med Vrignys Ord. Jvfr. ogsaa E. Carsten-

sen: Hjørliinde Sogns Historie Side 169, et Dødsbo fra 1704.

Sammesteds S. 2k9 siges det, at Fæsterne i Skjenkelsø i Slutnin-

gen af 17. Aarh. stod sig godt.

**) Samlinger til jydsk Historie og Topografi II. 75.

»») Hubertz anf St. lU, 3 og Samlinger til jydsk Hi-

storie og Topografi VII, 70.

20) Bircherods Dagbøger S. 499.

«i) O. Nielsen: Skadst Herred.
2'^) Historisk Tidsskrift 4de Række V, S. 259.

*') Som et Exempel paa, at der endnu i nogle Egne kunde

holde sig en Del af dem, anfører jeg etter en utrykt Optegnelse

uf Hr. Lærer S. Jørgensen, som denne har meddelt mig, at der

1712 mødte 33 Selvejerbønder fra Vissenbjerg Sogn paa Odense-

Skovby Herredsting med en Klage over en Regimentsskriver.

•*) Rentekammerprotokol April 1687.

**) Den ansete tyske Nationaløkonom Justi i Midten af 18.

Aarh., der kjendte ret godt til danske Forhold, mente endog, at

deime Bestemmelse var truflét for at hindre Bonden i at blive

I
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Selvejer. (N eue W ahrheiten XII S. 631, citeret i Suhm: Nye
Samlinger II, 89;. Men denne hans Mening er uberettiget.

*®) Jeg formoder, at Selvejerbønderne eller de Selvejere, der

ikke selv ejede Herligheden til deres Gaarde, ere med Hensyn til

Udskrivningen blevne opfattede som hørende til den Herremands
Gods, der ejede Herligheden over dem. Jeg har et Sted, men
erindrer ikke hvor, fra den senere Del af 18. Aarh. truffet en

Udtalelse, der pegede i den Retning.

2') Dagbøger S. 61-62.

28) Statskollegiets Protokol 6te December 1669. Jvfr. Kjø-
benhavns Diplomatarium VII, 170, hvoraf man ser, at han

maatte pantsætte en Gaard, han ejede paa Østergade.

2^) Rentekammerets Protokol af 12. Maj 1691. I Danske
Samlinger IV, S. 311 hedder det, at Jens Lassen, der ogsaa

var en af de Kreditorer, hvem Frederik III havde maattet over-

lade meget store Godser som Betaling paa Gjæld (se ovenfor S

182) senere som en Følge af Skatterestancernes Ophobning kom
til at skylde Staten 163,000 Rdlr., hvorfor Rentekammeret 1681

gjorde Udlæg i hans Godser. Men dette er ikke nøjagtigt. Der
blev ganske vist paa den Tid inddraget Godser, der tilhørte ham,

til et Beløb -af 163,028 Rdlr. 36 ji, men ikke paa Grund af Skatte-

restancer. Det var den S. 189—191 omtalte Revisionskommission,

iler efter at have gransket hans Regnskaber i Henhold til de af

Kongen fastsatte Regler dømte ham til paa Grund af en Række
Fejl i dem at tilbagebetale Staten den ovennævnte store Sum.

(Se nærmere om Kommissionen „Rettelser og Tilføjelser" bag i

Bogen).

'') Matzen: Universitetets Retshistorie (Kjbhvn. 1879)

II, 307-308.

^2) Reinhardt: Kommunitetet ogRegenseni Hist. Tids-

skrift 3. Række III, 164—165.)

^^) Se f. Ex. Samlinger til Fyeus Historie og Topo-
grafi I, 27, Stadfeldt: Beskrivelse af Randers S. 270.

s*) A. C. L. Heiberg: Kingo. S. 148.

^^) Rasmussen: Gisselfeld S, 167. Omordningen og Ned-

sættelsen af Landgilden staar i Forbindelse med Indførelsen af dea

nye Matrikel, jvfr. derom Side 215. Det har naturligvis hængt

sammen med den Nedsættelse af Hartkornskatterne, der samtidig

fandt Sted, idet Hartkornet de fleste Steder blev noget reduceret.

^®) V. A. Secher: Familien Secher, S.64— 65og69. Den
i Texten nævnte Udtalelse af Rentekammeret findes i dettes Be-

tænkning af 11. April 1685. Det hedder her, at Jordegods er nu
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kommen i saadan Aliskredit, ^at i den Sted, det var den bedste

Forretning, nogen kunde et Stund bekomme for sine Penge, som
udlaantes, haver Kreditor største Afsky dertil som det, der sætter

ham i idelig Omkostning og Urolighed."

'•) En saadan var iblandt andre Apotheker JakoV> Gottfried

Becker i Odense, der søgte stærkt at samle Jordegods, rimeligvis

som Støtte for den anselige Studehandel, som han drev. (J. G.

Burman Becker: En Borger i Odense (Kjøbenhavn 1880),

Side 6—7.)

»«) Estrup: Samlede Skrifter III, 322. Intet af de fem

Stamhuse blev oprettet førend 1690, hvad der stemmer med, at

Forholdene synes at have været slettest før 1692.

'*) Rentekammerbetænkninger af 11. og 15. April 1685. Or-

dene i Betænkningen af 1.5. April stadfæste, hvad Molesworth
har fortalt, naar han nævner, at Biermann-Ehrenschiid satte sine

Penge i Hamburgs eller Amsterdams Bank, men ikke vilde tage

fast Bo med sin Familie i Danmark, og naar han da tilføjer, at

den samme Grundsætning følges af „de mest oplyste i dette

Bige, saaledes som man kan se af, at det kun er meget ftia iblandt

dem, der sætte deres Penge i Jordegods" (cap. XI).

•^) Foruden at han ejede Egholms anselige Gods, forenede han

med sin Stilling som Medlem af Konseljet det at være Stiftamt-

mand paa Sjælland, og han havde i Aaret 1701 ledet Indretnin-

gen af Landmilitsen paa denne 0, hvad der havde givet ham
Lejlighed til nøje at kjende Proprietærernes og Bøndernes Stil-

ling.

^') Danske Samlinger i Gehejmearkivet, Pakke 862—880, Nr.

25 osv.

"*) Om disse forskjellige Træk henvises til C. F. AVegener:
Historiske Efterretninger om Abrahamstrup Gaard i

ældre og nyere Tid (Særtryk af Annaler for nordisk Old-

kyndighed osv.) 1855 og 1856 I, 255 og II. 7. 10. 20. 21, 26—
28, 41. 48, 73.

*') Om disse Træk se Brasch: Vemmetoftes Historie 2.

Bind. 3 ff., 16, 75 ff. Af det samme Skrift S. 182 ser man, at

Højstrup Gods i Tiden fra 1ste Maj 1714 til 1ste Maj 1726 voldte

Prins Karl et Tab i det hele af InOOO Rdlr.

**) Hrasch: Gamle Ejere af Bregentved, S. 527.

•') Danske Herregaarde, Thurebyholm. Det stemmer

ganske hermed, naar Kristian Lentes Svoger, Konrad Hesse, der

ejede Trudsholm i Sjælland, 21. Juli 1688 skriver til ham, at han

i en Række Aar kun havde havt liden Indtægt af denne Ejendom,

„So gar erschopjten die Contrihutionen alles nas eiixkommen kann,

I
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sonderlich thut uns die Verstrechtmg vor den armseligen Bauern

den grossten Schaden". (Danske Adels Historie, Afdeling Kr.

Lente, Pakke VII, Nr. 32).

*^) Samlinger til jydsk Historie og Topografi VII,

201 fif.

*") Danske Herregaarde, Barritskov.
*8) Hiibertz anf. St. III, 46.

*9.) Smstds. S. 111.

50) Smstds. S. 106. Jvfr. hermed C.E.Secher: Danmark i

ældre og nyere Ti dl, 249, hvoraf man ser, at der 1683 i Bjergby

Sogn ved Sorø i alle Sognets 38 Gaarde ikke var flere end 9

Karle, 9 Drenge og 24 Piger foruden 5 kvindelige Indsiddere til

Medhjælp, tretten af Bønderne havde slet ingen fast Medhjælp.

51) Statsregnskabet for 1720.

5-) Paafaldende er en Indberetning fra Kommissærerne for

Landmilitsens Indretning af 5te December 1701, at det øde Gods

i Sjælland dengang beløb sig til 380 Tønder Hartkorn, af hvilke

det meste fandtes paa Krongodset. (Danske Kongers Historie

Nr. 223 i Gehejmearkivet). Dette vilde være et særdeles gunstigt

Forhold; men selv om det er sandsynligt, at Godstilstandene om-

trent 1700 havde forbedret sig ikke lidet siden 1692, da Skatte-

trykket var haardere (jvfr. S. 310—11), lyder Indberetningen utro-

lig. Den Synsforretning over Frøslev Gods, der er nævnt S. 300,

viser udtrykkelig, at paa dette Gods alene laa over 76 Tdr. Hart-

korn øde 1701 og sandsynligvis endnu 33 Tdr. foruden. Selv om
Tilstandene her vare extraordinært slette, var paa den anden Side

dette Gods kun lille, og det er utænkeligt, at forholdsvis en saa

stor Del af, hvad der var øde paa hele Sjælland, skulde falde

paa det. Jeg har ogsaa ondt ved at faa Kommissærernes lud-

beretning til at stemme med den i Henvisning 55 nævnte In-

strux.

58) Instructionsbog Nr. 1, 30te Marts 1636.

5*) Hiibertz anf. St. III, 10 og Forordn, af 11. Decbr. 1688.

•*5) Instrux af 9. Januar 1700 § 11. Det kan som Vidnesbyrd

om Vanskeligheden ved at skabe nogenlunde Velstand paa Kron-

godserne omtales, at Rentekammeret 1705 gjorde den ubehagelige

Opdagelse, at uagtet der ved en egen Kommission 9 Aar tidligere

af Kassen og Magazineme var blevet tilstaaet Rytterbønderne

uden noget Vederlag „fuldkommen Sædekorn og Besætning", og

uagtet deres Hartkorn var blevet nedsat, og de vare blevne „ellers

befriede for Ægter, Hoveri og andet Arbejde og saaledes havde

faaet langt bedre Vilkaar end de andre", vilde det dog paa Grund

af et uheldigt Foraar være nødvendigt atter at tage dem under
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Armene med Forstærkning af Plovbæster oa Sædekorn. (Danske

Kongers Historie 230 B. 31te Oktlir. 1705).

'") Man ser saaledes Amtmanden i Antvorskov, Korsør og

Ringsted Amter 26. Februar 1672 i en Memorial til Kongen an-

slaa det øde Gods i disse Amter til ikke langt fra 2000 i'ønder

Hartkorn ( Rentekammerprotokol ).

") Reskript af 20. April 1686.

'^) Samlinger til jydsk Historie og Topogr. II, 370.

") Smstds. IV, 18 ogSchade: Beskrivelse af Mors S. 85.

®") Samlinger til jydsk Historie og Topogr. III, 14.

®M O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt
Herred S. 142 og 151.

^-) Danske Samlinger III, 302.

8=) Se S. 288.

**) Gehejmekonseljets Protokol med kongelig Resolution af

10de December 1692.

8*) Fyens Stiitstidende for 1876. S. Jørgensen: Bi-

drag til den fynske Adels Historie. — Et ret betegnende

Udtryk bruger Otto Krabbe i en af sine Optegnelser i Anledning

af Forhandlingen om Vornedskabets Ophævelse (jvir. S 297 IV).

idet han siger: „Jeg tror ikke, at der er saa overflødigt af Mand-
kjøn i Jylland, at Proprietæren der saa vel som her maa kjøbe

dem til Gaarde"'. Meningen kan kun være, at Proprietærerne

niaatte betale Mænd for at overtage Gaarde i Fæste eller i det

mindste gjøre store Indrømmelser.

**) Danske Herregaarde, Holmegaard.
*') Rentekammerbetænkning af 23. Septbr. 1681 og af 24. De-

cember 1687 med kongelig Resolution af 21. Januar 1688, der af-

slaar Andragendet.
«^) Arent Berntsen anf. St. 11, 287—88.
^®) Hist. Tidsskr. 4. Række V, 269. Paafaldende højt synes

Kaj Lykkes Ejendomme at være blevne taxerede 1661 (R. Sø-
kilde: Kaj Lykkes Fald 4 og Side 21—22: jævnfør Chr.

Bruun: Kaj Lykke (Kjbhvn. 1886)).

'") Forordning af 19. Juli 1664. Om de Forhandlinger, der

førte til denne Forordning, henvises til Protokol over Statskol-

legiets Forhandlinger 14. Juli 1664.

') Betænkning af 11. April 1685 ( Rentekam n-.erets Protokoller.)

Der er derfor intet utroligt i, hvad der fortælles i en svensk Ge-

sandtskabsdepesche af 19. Maj 168-o, at en Enke, som ikke boede

mere end 4 Mil fra Kjøbenhavn, for faa Dage siden havde maattet

sælge sit Gods paa 300 Tdr. Hartkorn for 2000 Rdlr. (Danske
Samlinger 2den Række V, 140).
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72) Eeskr. af 11. Juni 1680.

'^) Vedel Simonsen: Eugaard III, 21.

'*) Derom vidne de forskjeliige Godssalg fra denne Tid, der

omtales i Danske Herregaarde, saaledes ved Svenstrup,

Valdemarslot, Lindenborg, Giesegaard, Hørbygaard og Tranekjær.

7*) At Matrikelforandringen 1688 har havt Indflydelse paa

Landgilden, kan man ikke se af nogen Forordning, thi Regerin-

gen fastsatte selv intet derom; men det skete rundt om efter Pro-

prietærernes eget Initiativ, om det end ikke fandt Sted allevegne.

Forholdet fremgaar klart af en Indstilling, som Sjællands Stifts-

øvrighed Otto Krabbe og Biskop Worm indgave 1712 om en Ord-

ning af Landgilden paa Sorø Skoles Gods. Bønderne havde nem-

lig fuldt op af Restancer, og Åarsagen hertil mente Stiftsøvrigheden,

var, „at Skolens Bønder svare Skatter efter den nye Matrikel og

Landgilde efter den gamle, og som den gamle paa de fleste Ste-

der overgaar den nye, saa falder det dennem umuligt efter den

at skylde. Andre Proprietærer lade sig gjerne nøje med Land-

gilde efter den nye Matrikel, som og synes billigt, at et Gods
skatter og skylder efter én Matrikel." Da Stiftsøvrigheden nu

ansøgte om, at dette for Fremtiden maatte gjælde paa Sorø Gods,

anbefalede Rentekammeret Andragendet, idet det udtalte, at „en

Del Proprietærer have den nye Matrikel ved deres Gods introdu-

ceret". Kongen approberede ogsaa Indstillingen. (Rentekammer-

protokol 25. Novbr. 1712). Hermed kan sammenstilles en Klage,

som en Del Bønder paa Trudsholm Gods i Aarhus Stift 1703

havde indgivet over formentlig Overbebyrdelse fra deres Herre-

mands Side, fordi han krævede Landgilde af dem efter den gamle

Matrikel (af 7 Tønder Hartkorn for dem hver i Stedet for af 6,

som de nu stod for). Rentekammeret udtalte i den Anledning,

at der ingen Anordning var gjort om Sagen, saa at Bønderne in-

tet Retskrav kunde gjøre gjældende heri. (Rentekammerprotokol

27. Okt. 1703). Bøndernes Klage viser tydelig, at Jiiedsættelsen

faktisk har fundet Sted paa mange Godser. Jævnfør om det hele

Spørgsmaal O. C. F. Rasmussen: Optegnelser om Gissel-

feld S. 161 flf., hvor der er givet nærmere Oplysninger om For-

andringen paa dette og flere andre Godser.

'") Forordning at 31te Januar 1691.

7") Taxationen ved Skiftet efter Dronning Charlotte Amalie

1714 er lavere end 50 og 40 Rdlr. pr. Tde. Hartkorn (Brasch:

Vemmetoftes Historie II, 63); ved Bregentveds Salg 1709 til

Admiral Gabel var Prisen en Del højere (Brasch: Gamle Ejere
af Bregentved S. 525). Juellund, der 1694 betaltes med 36^2
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Rdlr. pr. Tønde Hartkorn, blev af Jens Juel forbedret saaledes,

at det, der udgjorde 540 Tdr. Hartkorn af alle Slags, 1702 blev

solgt for 32000 Rdlr. Senere, da det havde faaet nogen Udvidelse,

solgtes det 1715 for 43,000 Rdlr. (A. Petersen: Vallø og Om-
egn S. 235—237). V. A. Secher: Familien Secher S. 70

omtaler Godssalg 1716 i Jylland til 62 Rdlr. 3 ^ pr. Tde. Hart-

korn. En Del Krongods, der blev solgt 1720. blev efter dets for-

skjellige Godhed betalt med meget forskjellige Priser fra 25 til

70 Rdlr. (Statsregnskab for dette Aar).

-) Saaledes ved Dragsholm, som den portugisiske Jøde Te-

xeira 1694 solgte til en Søn af Cort Adeler for 14 Rdlr. pr. Tde.

Hartkorn. Samtidig solgte han Gods i Odsherred af et Omfang
indtil 3134 Tdr. Hartkorn til Regeringen for en Gjennemsnitspris

af 16 Rdlr. for hver Tønde Hartkorn; men det har rimeligvis

været i en slet Tilstand. I det mindste hører man lejlighedsvis,

at en By af dette Gods Ellingebypaa 41 'J'dr. 5 Skpr. 2 Alb. Hart-

korn var ganske øde. (Pakke kgl. Resolutioner og Befalinger,

Isationalvæsenet vedkommende fra 1689—1699). En Del forarmet

lollandsk Gods. som Kronen solgte 1696. blev af Rentekammeret

taxeret til 26 Rdlr. Tønden. (G. L, Wad: Eggert Chr. Knuth
og Søster Lerche, S. 53)

Trettende Kapitel.

') Danske Samlinger III. 316.

-) Se om disse Mænd H. Dahlerup: Mariager Klosters
og Byes Historie S. 56 f., Vedel Simonsen: Rugaard III.

155. Farstrup og Axelsens Dagbog S. 177.

^) Brasch: Vemmetofte II, 18. Det var denne Godsejer,

som bragte Frøslev Gods i den gyselige Tilstand, hvori det var,

da Dronning Charlotte Amalie 1704 kjøbte det (se ovenf. S. 300).

Jvfr. Personalhis t. Tidsskrift I. 31, hvor man ser en tidligere

Ridefoged te sig som en brutal Herremand.
*) Jvfr. ogsaa det af Professor L. Daae i hans Skrift om Jo-

han Laurem berg Side 39—40 fremdragne anonyme Skrift fra

Slutningen af Kristian IVs Tid om „Hvad Aarsage Dan-
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marks Rige Dag for Dag forarmes, Commercien under-
trykkes og Bonden ødelægges."

5) O. Nielsen: Skadst Herred (Kjbhvn. 1862), Side 49.

Danske Herregaarde og Bircherods Dagbøger S. 383—84.

®) Samlinger til jydsk Historie og Topografi III

Side 279.

'') Protokol over Mariager Klosters Birketing af 19de August

1701 viser, at „det højnaadige Herskab" her har befalet, at da en

Del af dets Bønder sad inde med deres Arbejdspenge, skulde de

gjøre Hoveri i Stedet (efter en velvillig Meddelelse af Hr. R. T.

Mejborg).

*) Jvfr. Rasmussen: Gisselfeld S. 176, hvor der omtales

Omlægning af Jorderne imellem Bøndergaardene, saa at de bleve

omtrent lige store, netop af Hensyn til Hoveriet, der da kunde

fordeles bedre og gjøres efter større Maalestok. — Forøvrigt se

om Hoveriet Grams Formuesret II, 2, 209.

^) Ny kirkehist. Samlinger V, 123.

1") Christensen: Hørsholm S. 55.

1') Et Exempel paa et fortræffeligt Menneske i denne Stilling

omtales i Fr. Carlsen: Gam melkj ø gegaar d II, 20—21,

jvfr. 25.

^^) Jvfr. S. Jørgensen: En fynsk Godsejer efter Ene-

vældens Indførelse. (Personalhist. Tidsskr. I, 25).

^^) R. Nyerup: Tilstanden i Danmark og Norge I

(Kjbhvn. 1803), S. 431.

'*) Se Werlaiiff: Historiske Antegnelser osv. S. 73 og

75, hvor der findes endnu flere Steder.

15) Se ovenfor S. 278.

16) Kancelliprotokol 16. Januar 1691.

17) Christensen: Hørsholm S. 57—58, jvfr. 61—62.

1*) Det Sorterupske Skrift, der findes i Haandskrift paa Uni-

versitetsbibliotheket, er udtogsvis gjengivet i dansk Oversættelse

i det første Bind af Det skandinaviske Litteraturselskabs
Skrifter. Se for øvrigt om Sorterups Motiver til at skrive det

Brasch: Vemmetofte II, 25.

19) G. L. AVad: E. Chr. Knuth og Søster Lerche S. 101.

20) Om Peder Børting se R. Søkilde: Kaj Lykkes Fald.
21) Som Forklaring heraf henviser jeg til Engelstofts Uddrag

af Sorterups ovenfor nævnte Skrift i Skand. Litteratursel-

skabs Skrifter, 1ste Bind Side 415, hvor det hedder, at onde

Ridefogder havde plejet, naar Bønderne ikke betalte deres Skat-

ter den bestemte Dag, da i det mindste to Gange om Ugen at
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sende en ud for at indkræve Exekutionsbøder, saa at de efter

nogen Tids Forløb overstefje Skatten meget.

*-) Der staar i Texten : Wenn man damit iiach Kopenhaqen

kommt, 80 yeivinnt sein Tag kein Edelmann.
-') Breve til Konrad Reventlow. Brevet, der har et langt

Postscriptum, er aflattet paa Tysk, som vrimler af grove Fejl. I

nogle Breve, hun nogen Tid senere skrev til Reventlow (5te April

og 22. IMaj 1691), fortæller hun først, at hun havde lagt Sag an

imod sin Foged Morten Peersen Halkjær, siden, at hun havde

vilde stævne den til Højesteret, men faaet at vide, at det nu var

for silde. Derfor beder hun ret karakteristisk Reventlow om at

udvirke, at Kongen alligevel i Kraft af sin souveræne Myndighed
vilde befale, at Processen maatte komme frem ved Højesteret.

Formodenlig er den Foged, her nævnes, den samme som han.

hvem hun havde været saa fortvivlet over tidligere, og det ser da

ud, som om hun ikke havde været tilfreds med Dommen ved de

lavere Instanser. (Jvfr. Brev af 25. Oktober 1691).

") A. C. L. Heiberg: Kingo S. 8.5.

-') Bircherods Dagbøger S. 383.

*•) Bircherods Dagbøger S. 851, Farstrup og Axel-
sona Dagbog Side 177, Vedel Simonsen: Rugaards Hi-

storie JII, 155. Interessante Exempler paa Godsejerchikanerne

imod Præster findes ogsaa i Historisk Tidskrift, 3dje Række
I, 439—41 og Kirkehist. Samlinger 3dje Række II, 683.

'*') Vedel-Simonsen: Samlinger til Elvedgaards Hi-

storie II, 67.

") Reskript af 5. Maj 1696.

*^) Her er et af de talrige Spørgsmaal, der trænge til Under-

søgelse af Juristerne. Hvilke Resultater kommer man ved Ting-

bøgerne iil med Hensyn til de Domme, der ere fældede ved

Birketing, Herredsting eller Landsting i Sager mellem Herre-

mænd og Bønder? 1 hvilket Omfang har Appel i slige Sager

fundet Sted til Højesteret, og er der ikke vist fuld Upartiskhed

ved Dommene i de højere Instanser? Hubertz anf. St. III, S.

19 har en Landstingsdom til Gavn for en Bonde tvært imod den

fældede Herredstingsdom. Herredsfogden blev ved denne Lejlig-

hed idømt en I^lulkt af Landstinget for den Dom, han havde

fældet. Iblandt Breve til Konrad Reventlow forekommer et (1ste

Juni 1694) fra Godsejer C. Marselis paa Stadsgaard (nu Konstan-

tinsborg), hvori han omtaler et Par Sager, som Selvejerbønder,

over hvem han havde Herligheden, havde indstævnet for Højeste-

ret imod ham selv.
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*") Samlinger til jydsk Historie og Topografi
V, 117.

^1) Se om disse Træk Hiibertz anf. St. III, 8 og 28.

^'-) Om disse Sager henvises til Rentekammerets Protokol af

24. April og af 27. Okt. 1703.

'=») Jvfr. om dette Punkt Første Del S. 140 og 145.

3«) Hiibertz anf. St. III. 11, Aar 1703.

") Se Første Del 442-43.
'«) Se ovenfor S. 319—20.
'^) Præstigiæ oeconomiæ ruralis, citeret af Brasch:

Vemmetoftes Higtorie II. 25

^^) Danske Herregaarde, Holmegaard.
3^) Fr. Carlsen: Gammelkjøgegaard II, 16.

*") Pakke kongelige Resolutioner og Befalinger Nationalvæse-

net vedkommende fra 1689 til 1699.

*"^) iSlyerup: Tilstanden i Danmark og Norge 1, Side

428 har Visen ..rusticus queribundus" og S. 437 Ladefogedvisen.

*') Samlinger til jydsk Historie og Topografi III,

245 og 279.

*') Se om disse Træk min Afhandling om Frederik IV's

Landrailits i Historisk Tidsskrift 5te Række IV, Side 36

og S. 60.

*^) Tidligere i Justitsministeriets Aflevering Skab 8, Nr. 164,

Litra Q,.

''*) Se med Hensyn til Fyen R. Søkilde: Holstenhus og
Nakkebølle Side 69, samme Forfatters og S. Jørgensens
Skrift: Hiilerslev og Østerhæsinge Sogne S. 75—76, Ve-
del Simonsen: Samlinger til Elvedgaards Historie paa

forskjellige Steder og denne Forfatters Skrift: Rugaard S. 36.

**) Se om saadanne Træk Fr. Carlsen anf St. II. 69 og 15.

*«) Reskripter af 13. December 1701, 20. April 1686, 7. April

og 21. Juli 1688.

*') Danske Samlinger I, 143.

*8) Betænkninger af Statskollegiet Nr. 2, 9. Septbr. 1674.

9) Historisk Tidsskrift 3die Række I, 436.

^") Reskr. af 21. Januar 1688.

*') F. Lunn: Knabstrup S. 75, Danske Herregaarde,
S vanholm, og Breve til Konrad Reventlow for 1691 Nr. 29 (22.

Marts 1691). Jvfr. med Hensyn til Familien Ahrensdorft' som
Godsejere ovenfor S. 328.

**) Danske Herregaarde, Holmegaard.
^^) Forordn, af 7de November 1682 og Rentekammerprotokol

15de April 1685.
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") Keskr. af 22. Aug. 1707,

'^) Se min Afhandling om Frederik IV's Landmilits anf.

St. S. 583 ff.

'") Carstensen: Hjørlunde Sogn.
'^) J. Stoenstrup: Borgerlig Frihed i England og i

Danmark-Norge (Det Letterstedtske Tidsskrift for

1885).

**) Account of Denmark, cap. VIII.

^®) Jeg kan som et Fingerpeg i den Retning anføre, at me-
dens det omtrent 1700 paa det i forholdsvis god Tilstand værende
jydske Gods Clausholm ikke var muligt ved Bortforpagtning af

Mejeriet at opnaa mere end 4'
., Rdlr. pr. Ko (jvfr. Henvisninger

ovenf. S. 43) betaltes der paa Godset Kantzau i Holsten samtidig

7 Rdlr. pr. Ko (Neues statsb. Magazin V, S. 817).

®°) H. Biernatzki: Schl.-holst.-lauenb. Landesbe-
richte 1846, S. 282.

*') Christiani: Gesch. der Herzogthiimer Schles-
wig und Holstein, fortgezetzt von D. H, Hegewisch l\'

(Kiel 1802) S. 208, 212, 213. 215, 325. 330.

•^2) Breve til Konrad Reventlow 1685, Nr. 266.

*') Haderslevamts Jordebog af 1690 i Slesvigske Provin-
cialefterretninger II, S. 71,

'*) Se H. N. Jensen: Gesch. des Kirchspiels Gelting:
(Michelsen und Asmussen: Archiv tiir Staats- und Kir-

chengeschichte der Herzogth. S chl.-Holst., Lauenb. etc.

lU, 78 ff.), og samme Forfatter: Angeln (Flensb. 1844) S. 106 ff.

*^) J. C. Ravit: Die Auslegung des Amtes Segeberg
(Jahrb. fiir die Landeskunde der Herzogth. Schl.-Holst.
und Lauenburg III, S. 23).

**) Sekretariatsprotokol med Paaskrift Nr. 2 fra 24de Oktober
1677—1684, 11. Decbr. 1678 og 15. Septbr.— 16. Novbr. 1679.

«') Jvfr. ovenfor S. 217. At Holsten paa denne Tid (1685)

gjorde et uheldigt Indtryk ligesom Danmark paa Rejsende, ses

af Danske Samlinger 2den R. V. 157.

®*') Skrivelse af 1. Februar 1692 fra Prælater og Ridderskab
til Konrad Reventlow. (Breve til Reventlow). Man mærker i

dette Brev, at de vare lidet fornøjede med, at Landdagen ikke

mere sammenkaldtes.

®^) Danske Adels Historie, Afdeling Biermann v. Ehrenschild,

Nr. 11, 28. Oktober 1683.

'0) Breve til Reventlow 1683 Nr, 76; jvfr. Nr. 100, hvor det

hedder om Delmenhorst, at Landet var ødelagt.

"') Relation d'un voyage etc, S. 366, 566, 368 og 369,
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'-) Det var kun en enkelt Undtagelse derfra, at en Grev

Christoff Rantzau, den samme, vi tidligere have set være en for-

færdelig Hexeforfølger, 1688 udstedte et Frihedsbrev for sine liv-

egne Bønder paa Godset Schmool (Schl.-holst. Blatter fiir

Polizei und Kultur 1799 I, S. 99).

Fjortende Kapitel.

*) Samlinger til jydsk Historie og Topografi VII.

301 og Rentekammerprotokol 11. April 1685.

2) Lybecker: Om Sildefiskeriet (Aalborg 1772) S. 10.

^) Suhm: Samlinger, 2det Bind, S. 71.

*) Erslev: Rigsraad og Stændermøder i Kristian
IV's Tid, S. 280.

6) Se Første Del S. 221, Note.

6) Hist.Tidskr. 11, 240.

'>) V. Berg anf. St. S. 79.

«) R. Søkilde: Holstenhus og Nakkebølle S. 56.

°) Samlinger til jydsk Historie og Topografi IX, 140.

'") Man træffer f. Ex. iblandt Statens Kreditorer paa Finans-

regnskabet for 1663 opført en Borgmester i Odense med et Til-

godehavende jjaa 8357 Rdlr. og en Borgmester i Bogense med et

paa 11061 Rdlr. Der er Vidnesbyrd om, at en Del Borgere have

tjent ganske godt ved at laane Adelen Penge, efterhaanden som
det gik til agters for denne. (Meddelelse af Lærer S. Jørgensen).

Da den aalborgske Kjøbmand Kr. de Hemmer døde 22de Maj
1658, efterlod han sig et Bo paa 39,842 Rdlr. 3 ^ (V. A. Secher
anf. St. S. 35j.

'O Danske Samlinger 2den Række V, 185.

'2) Memorial fra Kommercekollegiet 3. August 1672 (Betænk-
ninger af Statskollegiet).

*^) Protokol over Kommissioner i Raadstuen 30. Maj 1692.

'*) Samme Kommissioner 7. Januar 1693. En ret betegnende

Oversigt over de forskjellige Skatter, som i disse Tider kunde
ramme en Kjøbstad, haves i Fabricius: Horsens Kjøbstads
Beskrivelse S. 319 og 321 f.

^®) Brev fra Povl Løvenørn af 6te December 1718 (Kongens
Bibliothek, Løvenørns Breve), hvorefter Kongen havde talt til ham
om slige Andragender og sagt ham, at han var tilbøjelig til at

V
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opfylde derea Ønske, for at de kunde vinde den lille Fordel, 8om
det kunde bringe dem.

'«) Rist: Fra Støvlettiden S. 109.

") Hiibertz anf. St. II, 163.

'") Statskollegiets Protokol 8de Juli 1«72 og Samlinger til

iydsk Historie og Topogr. I, 111. Klager over Indkvarte-

ringen forekomme allorede før Enevældens Tid, f. Ex. 1645 (Nyt

historisk Tidsskrift V, 362 og 405.

'^) Betænkning af 4. Juli 1718 i Pakker med Regnskab over

Krigsstyr.

20) Forordn, af IH. December 1707.

'^i) Se Første Del, S. 211 ff. Det var ikke førend i vort Tids-

rums sidste Aar, at den Indkaldelse af franske Reformerte fra

Brandenburg fandt Sted, der fremkaldte Nedsættelsen af 58 saa-

danne i Fredericia (V. Berg anf. St. S. 87 ff.)

-'^) Danske Samlinger, 2don Række JV, 1.58.

'-^) Se herom Clement: Notice sur Téglise reformée a

Copenhague.
'-•) Danske Samlinger, 2den Række, V, 185.

-^) KommercekoUegiet udtalte f. Ex. 1672, at de, som kom

ind i Landet, sædvanlig kom med blotte Hænder (3. Aug. 1672,

Betænkninger af Statskollegiet.)

-'•') Forsøg til Fjerde Friderichs Historie II, 253.

Hvad G. L. Baden i sit Skrift om Danmarks og Norges
Handel og Næringsveje (Kjbhvn. 1806) giver til Oplysning

om de her behandlede Forhold, er yderst tarveligt.

-') Protokol over Kommissioner udi Raadstuen Nr. 4, 15de

Februar 1699.

•-'*) Fr. Carlsen: Gammelkj øgegaard I, 245.

-«) Stadfeldt: Beskrivelse af Randers S. 328.

30) Samlinger til jytlsk Historie og Topografi,

VII, 301.

3>) Gehejmekonseljets Protokol fra 1690 til 1695, 25de Juni

1693.

^2) Se Udtalelser herom af svenske Diplomater i Danske
Samlinger 2. Række IV, 226-27 og V, 185 og 314 (jvfr. 327),

af Molesworth: An account etc. Cap. VIII. Kancellimemo-

rialer 24. Novbr. 1690 og 26. Novbr. 1691 (Konseijsprotokol 1690

—1695). Forordn, af 30. Januar 1692, Nyrop: Om Danmarks
Glasindustri (Hist. Tidsskr. 5 R. 1).

") Reskript af 26de August 1705.

") Anf. St. II, 253.
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I) forordning af 23. Juli 1669.

-) P. W. Becker: Samlinger til Danmarks Historie
osv. II, 142, 263, 415 og 410.

') Protokol over Kommissioner udi Raadstuen 14. December

1692. Her udtaler Kommissionen, bestaaende af Gyldenløve, Re-

ventlow, Jens Juel, Plessen, Brandt, Moth, Jessen, Harboe,

Benzon og Meyer, at det vilde være nødvendigt at bevilge kjø-

benhavnske Handlende nogle Lettelser i Øresundstolden; de

mente, at, hvis dette skete, „den saa vel begyndte franske Kom-
merce, næst Guds Hjælp skulde blive ved Magt, i den Sted det

ellers skulde være at befrygte, at den af sig selv maatte udgaa, i

Henseende til, at Hs. Kgl. Mjts. Undersaatter ej skulde kunne

holde Negotien med de Svenske, som for den øresundske Told

ere forskaanede, ej heller med Hollænderne, som kan fare med
mindre Bekostning og desforuden have Varer at henføre til Øster-

søen, hvorfra de igjen tager Vare."

*) 23de Oktober 1693. Danske Samlinger, 2den Hække
V, 341.

^) Hiibertz anf. St. III, 37, Samlinger til iydsk Hist.

og Topogr. VII, 320 og Olrik: Aalborgs Handel (Kjøben-

havn 1773) S. 84.

") Samlinger til jydsk Historie osv. VII, 316—317 og

Hubertz anf. St. III, S. 20.

') Samlinger til jydsk Hist. og Topogr. VII, 319.

«) Smstds. S. 303, Aar 1680.

«) Smstds. S. 321—322.

10) Hubertz anf. St. III, 18 og 54.

II) Indbydelsesskrift til Examen ved Helsingørs
Eealskole 1866 S. 35.

i'-*) Garde: Efterretninger om den danske og norske

Sømagts Historie 1, 171.

i») Skrivelser fra Konseljet til Kongen af 8., 9. og 12. Maj

1716.

") Hiibertz anf. St. III, 120—121.

16) Dette Indtryk faar man bestemt ved Hofmanns Fundats-

samling,
i") Gehejmekonseljets Protokol af 25. Juni 1693.

i6») P. Edvardsen Friis: Om Skjelskør Kjøbstads
Tilstand S. 104—105.

1^) Historisk Tidsskrift II, 243. Jvfr. Betænkningen af

y*



60 Henvisninger.

Statskollegiet 24. Marts 1673, hvor Kollegiet minder om, at „Ind-

løbet ved somme Kjøbstæder er saa besværligt, at den fornødne

Ind- og Udskibning der ikke kan ske."

") Ny kgl. Samling i)aa Kongens BiVjliothek 153 e. Kvart

(Dauw: Samlinger til en historisk Beskrivelse af Randers).

'») Engelstoft: Odense Byes Historie S. 422, Rhode:
Samlinger til Lollands og Falsters Historie (Udg. 1869)

I, S. 342, Danske Kongers Historie Nr. 235, S. 1011, jvfr. V. Si-

monsen: Samlinger til Elvedgaards Historie II (Odense

1845), 86.

-«) Reskr. af 23. Maj 1718.

*') Se det i Note 18 nævnte Haandskrift.

--) Ursin: Stiftstaden Viborg S. 312, Aagaard: Beskri-

velse af Thy (Viborg 1802) S. 127 og 130, Rhode anf. St.

I en Indberetning om Kjøge 1699 taler Byfogden om, at der var

Folk her, som boede i Straahytter (Extrakt om den kgl. aller-

naadigst paabudne Kop-, Heste-, og Studeskat etc. 1699 i Pakker

med Krigsskatregnskaber).

-•') Reskript af 16. December 1702, H. Dahlerup anf. St.

S. 133, 108 og 115.

-*) Ursin anf. St. S. 312.

'") Historisk Tidsskrift II, 243.

"•) Engelstoft: Odense Byes Historie S. 306 ff.

-'^) Indbydelsesskrift til Helsingørs Realskoles Ex-
amen 1866, S. 71—72.

'-') P. Edvard s en Friis anf. St. S. 104—5 og 367 samt L.

Holst: K-jøbenhavn og Kongerigets Kjøbstæder S. 23

(Kjbhvn. 1862).

*") Samlinger til Fyens Historie og Topografi VIII.

22 (jvfr. 23); Forfatteren undtager dog Faaborg derfra.

-^) Forordn, af 10. December 1692.

="') Fabricius: Horsens S. 461—62
=*•) Ursin anf. St. S. 312. 47, 311, 245.

»-) Hist. Tidsskr. Il, 244.

^') V. A. Secher: Familien Secher S. 61.

'^) Dahlerup anf. St. S. 116 og Hiibertz anf. St. Ul, 49.

Jvfr. Rentekammerprotokol 6. April 1687, hvor Mariagers Befolk-

ning skriver til Kongen: „Vi fattige og nu ganske faalndvaanere,

gejstlige og verdslige, udi denne Eders Kgl. Majestæts meget

øde og forarmede Kjøbstad Mariager."

='^) Hiibertz anf. St. 111, 40—41.
="^) Smstds. S. 97 og 52—53.
'^) Pakker med Krigsstyrreguskaber.
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^"j Samlinger til Jydsk Historie og Topografi VII,

301.

^") My kgl. Samling paa Kongens Bibliothek 747 b.

*") Pakke Cameralia i Rentekammerets Arkiv.

*>) Toldens Beløb ved Aalborg er saa meget mere paafal-

dende, som der efter 1701 ikke betaltes Udførselstold af Sild fra

Aalborg (jvfr. P'ørste Del, Henvisninger 10de Kapitel Note 13.)

*-) Alle disse Tal ere hentede fra Krigsstyrregnskaber og

Statsregnskaber. Jeg har kun medtaget de større Kjøbstæder

ved denne Sammenligning.
4 3) Hubertz anf. St. HI, 73.

**) Smstds. S. 20-21 og 26.

*-'^) Bircherods Dagbøger S. 378 og 192 samt StatskoUe-

giets Protokol 21. April 1662: Engelstoft anf. St. S. 346—47.

*^) Indbydelsesskrift til Helsingørs Realskoles Ex-

amen 1866 Side 22.

*'') En Slettedaler var to Tredjedele af en almindelig Daler.

Disse Udtalelser af Magistraten findes i en Indberetning fra den

af 19. Febr. 1713 til Stiftamtmanden ved Indsendelse af Mandtal

til Krigsstyrskatten 1713.

4^'') Dette i Forhold til Skildringerne af den almindelige

Fattigdom i Byen paafaldende høje Tal hænger sammen med, at

der fandtes enkelte meget velstaaende Mænd i Byen. I det

mindste har jeg paa en speciel Liste fra 1714, i hvilket Aar Krigs-

styren her var sat til 4242 Rdlr., set, at de 1600 Rdlr. deraf ud-

rededes af 3 Mænd, en Justitsraad Krenchel 400 Rdlr., en Asses-

sor Arentzens Enke 400 og den franske Konsul Jakob Hansen
endog 800 Rdlr. Jvfr. Indbydelsesskrift til Helsingørs
højere Realskole 1866, S. 70 og 71.

*«) S. Birket Smith: Leonora Christine Ulfeldts Hi-

storie (Kjbhvn. 1879—81) IT, 285.

49) G. L. Wad: Om E. Chr. Knuth og Søster Lerche,
Side 60.

^*') Vedel-Simonsen: Bidrag til Rugaards Historie
II, 2, 99 (jvlr. med Hensyn til Aaret 1695 smstds. III, 151), Dan-
ske Kongers Historie Nr. 230 B, Vedel -Simonsen : Samlin-
ger til Elvedgaards Historie II, 68. Med Hensyn til Til-

standene i Nyborg henviser jeg til Rentekammerprotokol 3. Juli

1697 og Brev fra Magistraten her til Konrad Reventlow af 9. Febr.

1699 (Samlingen af Breve til denne), om Kjøge og Næstved se

Krigsstyrregnskaberne. — Træk af jammerlige Kaar ved Stege og
Skjelskør omtales i Paludan: Beskrivelse over Møen II,

2.36 og P. Edvardsen Friis anf. St. S. 103. De elendigste
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Forhold ere inaaskc de, der nævnes ved Slangerup, hvorfra det i

Anledning af en Krigsskat 1700 hedder, at „en stor Del af dem,

her efter kongelig Forordning er opført, næppe ejer Klæderne til

Kroppi-n eller de usle Pjalter, de kan ligge paa." ( Krigsstyrregn

-

skaber). — Angivelser af Krigsstyr (for Aaret 1714) ville for en

Del af de sjællandske, fynske og lolland-falsterske Byer blive an-

førte i Nittende Kapitel ved Sammenligning med norske Kjøb-

stæder.

»') Første Del S. 342.

''^) Hubertz anf. St. 111, 55 ff. og 107 ff. Jvfr. om Læge-
væsenet paa denne Tid i Jylland smstds. S. 7 12 37, 45, 48—49,
6(>. Fabricius: Horsens etc. S, 304 ff,

^') Fabricius: anf. St. S. 452—53.
^*) Se Bircherods Dagbøger, S. 202, Note, Hiibertz anf,

St. 111, 27 og Danske Samlinger 2. Række VI. 2.3fi.

*") Hiibertz anf. St. 40 og Samlinger til jydsk Histo-
rie og Topografi I, 99. Ganske lignende Træk haves fra Fre-

dericia, hvorom se V. Berg anf, St, S. 49.

""") Se f. Ex. Skatteforordningen af 3. Febr. 1720, Hubertz
anf, St, II, 156 Note og om muligt endnu skarpere smstds. S. 165

(Aar 1666).

^') Dahlerup anf. St, S. 1.55 og 158.

^*) Protokoller over StatskoUegiets Forhandlinger 1660 til

1670.

"") A. C. L. Heiberg: Kingo S. 109.

60) Hubertz anf. St. 111, 7.

'^') Brev fra Nyborg Magistrat til Konrad Reventlow 9. Febr.

1699 (Breve til Reventlow).
^'^) Rentekammerets Protokol.

'^i Engelstoft anf. St. S. 341, Bircherods Dagbøger
S. 484.

'•*) Se f. Ex. Indbydelsesskrift til Helsingør Real-
skoles Examen 1866 S. 75, jvfr. S. 33. Værst var det vel i saa

Henseende i den første Tid efter Svenskekrigen. Man ser saa-

ledes en Borgmester i Nj'borg 16(30 ved sin Afskedigelse udtale,

at han „sit ganske Øvrigheds Bestillinger havde forrettet med
stor Besværing og Farlighed udi mange Krigsfarligheder og Gods
Tilsættelse". (Personalhistorisk Tidsskr. I, 81>

•'*) Paludan: Beskrivelse o ver Mø en II, 348. Dahlerup
anf. St. S. 155 med Hensyn til Mariager 1671.

«fi) Se f. Ex, Indbydelessskrift til Helsingørs Real-
skole osv. 1866, S. 72,

^') Se om disse Træk Reskript af 24. September 1672, Stats-
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kollegiets Betænkninger 24. Marts 1673 og Rentekammerprotokol

11. April 1685.

"'^) Protokoller over Kommissioner osv. 1. Decbr. 1692. Den
hele Indstilling fra Kommissionens Side (Gyldenløve, Reventlow,

Jens Juel, Plessen, Brandt, Moth, Jessen og Benzon) er skrevet

varmt i Henhold til Forslag af Benzon. Det fremhæves i den,

at Kjøbstæderne foruden Matrikelskatten med Told og Konsum-
tion baade af Avlingen, naar den indføres, og af Kornet, naar

det formales, ere besværede, item give Grundskat af deres Gaarde,

saa vel som og udreder Baadsmænd, Trompetere og Bartskjær-

kister, naar sligt forefalder, deslige Kjøbstadsjorder befindes og

at være henlagte, en Del til Kirker, Skoler og Hospitaler og Fat-

tige, en Del til Magistraterne udi Kjøbstæderne, som ej andet

end det samme til deres Bestilling skal nyde, og mangesteds dem
ej engang for Skatternes Skyld skal ville antage osv.

'*^) Med Hensyn til disse Træk henvises til Gehejmekouseljs-

protokol fra 1690—1695, Relation af Niels Benzon og Povl Vin-

ding af 8. April 1691, og Niels Benzons Relation om Kjøbstæ-

derne af 12te Oktober 1692; Protokoller over Kommissioner i

Raadstuen 6. og 7. August 1691 og 1. December 1692, Forordning

af 29. December 1694.

'") Indby delsesskrift til Sorø Akademis Examen
1861. Jævnføres kan, at ved et af de tidligere (S. 197) omtalte

Finansoverslag, nemlig det for 1698, blev det erklæret for nødven-

digt at beregne en Formindskelse i Konsumtionen i Kjøbstæderne

„formedelst deres slette Tilstand".

'') Instrux for KommercekoUegiet af 26. Januar 1704. In-

structionsbog Nr. 2.

") Forordning af 16. December 1707.

"^) Se mine Studier til den store nordiske Krigs Hi-

storie i Hist. Tidskr. 5. R.

'*) De overfor S. 367 nævnte Lister indeholde ogsaa Angi-

velser med Hensyn til Byerne i Hertugdømmerne over de af

svenske Kapere opbragte Skibe.

''°) Breve til Reventlow 1691 Nr, 101.

"*) Se Første Del S. 237.

") Oronhelm III, 245, 29. Marts 1715.

'8) Neues staatsb. Magazin VIII, 313.

79) Cronhelm [II, 1160.

*°) Jahrbiicher fiir die Landeskunde der Herzogthii-
mer Schl.-Holst, und Lauenb. IX, 315 f.

**) Protokoller over Kommissioner udi Raadstuen Nr. 1, 10.

December 1690. Ogsaa Oldeslohes Armod omtales lejlighedsvis her.
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Sextende Kapitel.

') Se om disse Forhold M. Rubin: Kj øbenhavns Befolk-
ningsstatistik 1630 til 1730 (Hist. Tidsskr. 5te Række,
3dje Bind.)

') C. Nyrop: Meddelelser om dansk Quldsmede-
kunst S. 63.

*) Kjøbenhavns Diplomatarium 1. 722.

') Smstds. V, 749.

) Becker: Samlinger til Danmarks Historie under
Frederik III, 1,254.

") Kjøbenhavns Diplomatarium V. 742.

) Smstds. V, 752—63.

•*) Se Første Del S. 228—29.

®) Betænkning af Statskollegiet, 10. August 1672.

'«) Suhm: Samlinger I, 2. Hefte, S. 207.

") Forordn, af 16. April 1681.

"") (S. 399) Garde: Ef'terretninger om den danske og
norske S øm agt I, 170 ff.

'2) Danske Samlinger 2. R. III, 340.

'

^ ) Kj øbenhavns Forbedring udi Bygning og Manu-
faktur. Af H. F. Gerner (Thottske Manuskriptsamling 1390

4to). Jvfr. Molesworth anf. St. Cap. I, hvor han siger, atKjø-

benhavn vel ikke er en stor By (nærmest som Bristol), men at

den forstørres Dag for Dag ved de nye Huse, der bygges.
'•*) Protokol over Kommissioner udi Raadstuen o. s. v. Nr. 1

14. Decbr. 1692. Senere maa det være gaaet en Del tilbage med
denne Handel paa Frankrig. I det mindste hedder det i en Be-

tænkning, som en af de samme Kommissioner afgav 11. Novbr.

1697, at Negocien paa Frankrig syntes af sig selv at ville forgaa,

med mindre den blev hjulpen. Men denne Tilbagegang skyldtes

vistnok for en Del Regeringens egen ydre Politik, thi den for-

pligtede sig ved sin Alliancetraktat af 3die Decbr. 1696 med Eng-

land og Holland til imod Fordele i andre Retninger at forbyde

sine Undersaatter al Handel paa Frankrig. Heldigvis gjorde Fre-

den i Ryswick snart Ende paa dette Forhold.

'') En fransk Diplomat, der var her fra 1693 til 1695, paastod

i en Indberetning til Ludvig XIV (Ny kgl. Samling paa Kongens

Bibliothek 676 Folio), at de „Indfødte lod sig nøje med den ringe

Fordel, som det kunde bringe dem at laane deres Navne til

Handelsmænd fra de Nationer, som vare i Krig med Frankrig".
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Hvor megen Overdrivelse der end er heri, saa tyde flere Steder

i Kristian Vs Dagbøger paa, at der paa visse Vilkaar blev givet

Mænd af andre Nationaliteter Ret til at udruste Skibe under

dansk Flag (Nyt historisk Tidskrift II, 217, 219, 223—224).

Jvfr. Danske Samlinger 2. R. IV, S. 216, hvorefter der nu
(1691) vilde blive gjort en Ende paa den Uskik, at Hamburgerne
pro formå lod sig gjøre til Borgere i Altona for under dansk

Flag at drive Handel paa Frankrig. Se ogsaa Forordning af 24.

Maj 1671 og 3. April 1683 om at afværge, at Rederierne for De-

fensionsskibene vare andre end indenlandske.

^^) Protokoller over Kommissioner udi Raadstuen o. s. v. for

1694. Jvfr. 16. Aug. og 6. Decbr. 1697.

'"") Smstds. 22, Febr. 1694. Med Hensyn til Skibsfarten i

disse Aar kan mærkes Moths Ord i Kommissionsmøde 12. Juli

1693 (samme Protokoller) ,.at ved de Torter, som Hs. Mjsts. Un-

dersaatter i disse Krigstider af Fremmede er vederfaret, er deres

Kommerce, efter slig Maade, endnu i temmelig god Stand, helst

siden begge de nordiske Kroner ere enige i at skikke Konvoyer
4 Gange om Aaret, saa at Undersaatterne kan være fri for Frem-

medes Overlast."'

^') Danske Kongers Historie 230 B. 7. December 1706.

Talen var her om et Fregatskib „Viceroi af Norge", som lykkelig

var kommen fra Malaga med en anselig Ladning af spansk Vin,

Olie, Mandler og Rosiner etc. Molesworth mener anf. St. cap.

XI, at Konrad Reventlows Interesser som Ej er af Skibsparter paa-

virkede hans politiske Opfattelse af Stillingen i Europa, og en an-

den engelsk Diplomat omtaler omtrent paa samme Tid alle de

danske Ministre som Kjøbmænd. (Danske Samlinger, 2. R.

IV, 212).

"*) Danske Samlinger 2. R. V. 345, VI, 56.

1«) Se Første Del S. 226. Jvfr. Danske Samlinger 2. R. V,

314 og 345.

-") Protokol over Kommissioner udi Raadstuen 25. Maj 1703.

21) Se ovenfor S. 218.

22) Se ovenfor S. 353 ff.

-3) Se Første Del S. 301 f.

2*) Se Protokol over Kommissioner osv. 21de Marts 1694 ff.

2'=^) Smstds. 9. Decbr. 1699.

**') Der kan her erindres om, hvad allerede tidligere er nævnt,

at den Handelstraktat, som Frederik IV. 15. Juni 1701 sluttede

med Hollænderne, ved de udstrakte Friheder, Kongen her maatte

indrømme dette Folk, særlig § 16 kom til at virke uheldig paa

den danske Skibsfart.
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*') Garde anf. St. Il, 76. Smstds. 1, 349 findes en Angivelse

af de i Kjøbenhavn 1698 hjemmehørende Skibes Tal. Bemandin-

gen paa dem siges at have været i det Hole 19.o3, altsaa noget

større (nemlig 118 Maud) end i 1704: derimod angives det samlede

Tal Skibe at have været 277, altsaa betydelig større. Der næv-

nes iblandt andet 94 egentlige Skibe. Man Iristes til at formode

en eller anden Skrivfejl.

'^^) Gehejmekonsejlsprotokol ved 25. Oktober 1692 og Proto-

kol over Kommissioner osv. 2ii. Februar 1663. Kjøbenhavns
Diplomatarium Vil, 384.

'^'•') Danske Adels Historie, Afdeling Kr. Lente, Pakke XXI,

28de Juni 1691, hvor Hugo Lente skriver, at det er umuligt for

ham at opfylde Plessens Ønske om at sælge hans Hus ior ham
i Kjøbenhavn. „7/ y en a", skriver han videre, „å Copenhaguv

plus de cent maisons tant å vendre qiCå louer qui ne troiiveiit

personne qui en veut. Les grands impots et la décadencc du com-

merce en sont la cause. Cependant comme nos ministres travaillent

par ordre de Sa Mujté åy remedier et å rendre Copenhague plus

Jlorissant qu'il nest pas j^resentement, je serais d'avis que Mr. de

Flesse attendit encore nn pieu de tems.'^ Hvad der S 400 er anført

om de forholdsvis talrige, kjøbenhavnske Skibe, der i de følgende

Aar bleve opbragte af engelske og hollandske Kapere, tyder paa,

at Skibsfarten i nogen Tid maa have hævet sig over, hvad man
maa antage, den har været paa den Tid, da Hugo Lente skrev

dette Brev.

8**) Danske Samlinger 2den Række IV. 157.

") Jvfr. ovenfor S. 274.

32) Protokol over Kommissioner Sl2. Febr. 1699.

*^) Allerunderdanigst Betænkning over Greve Gyldensteens

Projekt om Statsbilletter eller Obligationers Indrettelse i Stedet

for de autoriserede Sedler (Pakke Forsiage og Projekter angaa-

ende Lotteriers Indrettelse).

"
) Efter Statsregnskaber. Desto værre haves fra denne Tid

saa godt som ingen Lister enten af nogensomhelst Fuldstændig-

hed eller i en blot taalelig overskuelig Form, der kunne give

Forestilling om, hvor meget der aarlig er indført til Kjøbenhavn

eller udført derfra. De bedste, som have kunnet findes i Mini-

isteriernes Arkiv, ere fra 1706; men der fattes den Liste, som vilde

have været den interessanteste, nemlig Fortegnelsen over de fra

Udlandet indførte Varer. Listerne ere førte saaledes, at Varerne

opregnes i alfabetisk Orden; men disse ere ikke samlede i større

Grupper. Det Indtryk, Listerne give, er afgjort, at Tilførselen

maa have været betydelig større end Udførselen. Iblandt de Va-
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rer, som indførtes fra indenlandske Stæder, spille selvfølgelig de,

der brugtes i selve Byen, en meget stor Rolle. For at nævne
nogle af de vigtigste Artikler anfører jeg 15916 Tdr. 5 Skpr. Byg,

1644 Tønder Boghvedegryn, 18821 Tønder, 1 Fjerding Hvede,

1193 Tdr. 1 Otting samt 68 Skpd. og 7 Lpd. Hvedemel, 4884'

.

Tønder Ærter, 19020 Tønder 4 Skpr. Havre, 28370 Tdr. 3 Skpr.

Rug, 3997 Tønder 1 Otting Smør, 1496 Skpd. 1 Lpd. 13 Pd. Ost,

2877 Skpd. 12 Lpd og 9 Pd. Flæsk, 3384 Tønder 5 Skpr. Kjød,

3040 Skpd. 17 Lispund S'/a Pd. Stangjærn, 14763' 2 Favne enkelt

Ved, 2954 Favne dobbelt Ved, 207102 gode Dehler, 26282 Vrag-

dehler, 24566',, Tylter Fyrrebræder, 10608 Graubord. Fremdeles

som islandske Varer 154 Læster Torsk, 2196 Skpd. do., 574 Skpd.

Klipfisk, 1 Læst saltet do., 425 Tønder Torsk og 1361 Tdr. Kjød,

eadelig som Varer til Hs. Mj.'s Tjeneste 30715 Tønder Rug, 6102

Tønder Byg, 16245 Tønder Havre osv. Udførselen til fremmede

Stæder gjør Indtryk af at have været ringe. Paafaldende er det

at se, at der paa denne Maade kun er blevet udført 2043 Tønder

Rug og 13 (!) Tønder Byg. De Artikler, som ere udførte til inden-

landske Stæder ere meget mangeartede; men ingen enkelt optræder

med store Kvantiteter. Det er ikke overvættes meget, at der er

udført 5391 Tønder Byg, 1871 Tønder Malt og 5967 Tønder Rug
foruden til Island 8815',o Tønder Mel og 8361 Tdr. Brød. Korn-

udførselen synes derefter fra Kjøbenhavn at have været meget

ringere end f. Ex. fra Aarhus (se om denne By ovenfor S. 363).

Ogsaa fortjener det at nævnes, at til disse Lister er føjet An-

givelse om, hvormange Skiberum af forskjellig Slags der i Aarets

Løb vare indkomne fra indenlandske Stæder og udgaaede dels til

fremmede, dels til indenlandske Stæder. Man finder Navne paa meget

uensartede Slags Fartøjer, baade Skibe, Krejerter, Skuder, Smak-

ker, 'Grallioter, Hukkerter, Bysser, Pinker, Katte, Perkentiner,

Knacher, Jagter og Baade. Det samlede Antal Fartøjer, der vare

indkomne fra indenlandske Stæder, var 2286 med en Drægtighed

af 26,439'/, Ltester, (deriblandt kun 37 „Skibe" (den største Slags),

der vare 2149 Læster drægtige), til fremmede Steder udgik 918

med en Drægtighed af 20,547 Læster (deriblandt 86 ,.Skibe", der

vare 6391 Læster drægtige), til indenlandske Stæder udgik der

2166 med en Drægtighed at 24,691 ',2 Læster (deriblandt 45 „Skibe",

2520 Læster drægtige). Om Bestuvningen gives desto værre in-

gen Oplysning.

"^) Relationer fra Stiftamtmænd og Magistrater om Fartøjer,

som Undersaatterne i Krigens Tid have mistet Anno 1721 (Pakke

Sager vedrørende Krigsforhold under Frederik IV).

") Se Første Del S. 301 ff.

1
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'*) Tocqueville: L'ancieu regime et la revolution
(4de Udgave, Paris 1860), S. 159, hvor han endog siger: ,,Cette

miserable ambition a pbcs nui aux progres de Vaijriculture et du

commerce en Francc que les maitrises et la taille méme.'

'") Se herorn O. Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs
Tid S. 163—65. Denne Forfatter har ogsaa, som naturligt er,

mindet om det bekjendte HU-d i Bareelstuen 2den Akt 6te Scene,

hvor Barselkonen og Bogtrykkersken tale om Hvitfeldts Krønike.

*") Se om disse Træk O. Nielsen anf. St. 2. Kap.

Syttende Kapitel.

') Jvfr. ovenfor S. 38.

-') Meddelelser fra det norske Rigsarrhiv 1 Bind. S.

30 fl'. Jfvr. om dette Andragende Første Del S. 252.

») Norske Samlinger 1. 288-89.

*) Rentekammerprotokol 6. Aug. 1687.

*) Nordisk U niversitetstidsskrift VI, 3. 116 Note og

Instrux for Amtmændene i Norge af 7. Februar 1665 (Aarsber.

Ira Gehejmearch. II S. 250).

") Protokol over Statskollegiets Forhandlinger 8. Juli 1672

og 16. Novbr. 1674.

') Jvfr. herom Første Del S. 167.

") Rentekammerprotokol 17. Septbr. 1687 Klager fra Bønder

ved Jemtelandsgrænsen.
'') Reskript af 8. Februar 1690.

'") Protokoller over Kommissioner osv. 6.— 7. Aug. 1691.

") Protokoller over Kommissioner 30. Marts 1692.

'•^) Pakke Statens Indtægter og Udgifter 1680- 1698.

»») Se ovenfor S. 38.

'^•) (S. 416 1 Norske Samlinger i. 550 ti.

'*) S. 39.

«*) Se ovenfor S. 42 ft".

'^) Se om disse Forhold L. Daae: Det gamle Christiania

S. 73 og 77, Y. Nielsen: Bergen 418, og Krafts Topogra-
fisk Beskrivelse af Norge, hvori der findes Talangivelser ved

en Del af de søndenljeldske Stæder. De i Texten omtalte Ind-
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neretninger rPakke Sager, tediøtende KiifféiiAdlfå waåer Frederik

I\~) næTne ved Exagerø 4. Ted KristiaBia 9 (fenideB % åer vire

foruJjkkedeV ved Lattrvig <) (fomdeB 3 fondjkkedeX ^edTiBulm-jji

b. ved
'

lext 3 foml^kkede). Ted Frederikddd 1,

ved Ar : for KriatianiaB YeSkomEmemåe aUmwmf.

meil A Coilett. anl St. S. 29l Om Betgew Tab
lindes -rre ingen Meddelelse der. IUb aDe Kapcrier

skyldtes dog Svenskerne, flere Skibe vare oplxa^te af Kapere fra

Dunkerken. I Gjennemsnit tabte DraKsen flest store Skibeu

'^ Biegeis: Forsøg til Fjerde Fredericks Historie
n, 837 fil

") J. Ramas: Norriges BeskriTcIse (Kjbkna. 1T15> 4to.

- 21—22.
'*) Se Første Del S. 218 ft.

'*^) Se Kraft: Topografisk statistisk BeskriTelse af

Norge n S. 471.

-
) Næs .Jærnvæik. der wefL lier saa bdjesdt, var TistacA

1 Drift i denne Periode vnder Nara af fiaaadaads Vaerk. sMm
nød ikke den Gang nogen Anseel^.

--> A. CoHett anl SL nævner S. 27 en KjiAnaad MøDer i

Existiania. der ved sin Død 1713 eft&iod sig en Fof"»ne paa

7:XXX> Rdl.

--> Denne findes paa Krigast i riisterne ior 1716 og 1717 op-

:ort med en aariig Sum paa 5000 Bdl., krad der tfdo' paa, at kan

bar Teret anslaaet til en Formue paa 250000 Bdfe. eOer til ea

dertil srarende aarlig Tndtaegt.

'^ Norges Befolkning regnes af ildere norske Foilattne BKd
ikke ringe Sandsynligked for Ted Tiden 1660 at kave Tstct ovk-

-rent 4oO(>>J Mennesker, og da den efter Foiketaeiln^eM 1769 ad-

gjorde 74SI41. kan man Tel oden at T^se for drist^ andaa dca

til i Begyndelsen af det 18. AaAandrede at kåre Tcret paa

."»OOOO—600000 Menne^er. Med Hevyn til Størrdsen af Barn-

miks Befolkning er man Hdet paa det roie. Uet jeg keatiaer

til. hTad Professor W. Scharling kar adtah demm i den af

Kmm og Prof. Falbe-Hanaen adgiTne Danmarks Statistik

I. S. 403 Æ. skal je^ i Anledning afBenxskmageB der am. «t det

forst er fra 1735. at Lister OTcr føåke cg åøåe i Damaark ete ke-

varede. gjøre opnuakaom paa, at dette TistM^ «r TtWirkfci't>

naar man taler om offentliggjorte Jjister (boriæt fra dca eak^e,

man bar fra 1689), men at åer dog i Ministeriezaes Arkir

en Liste for 1732. med 24096 fødte og 19017 døde, frcadeies

ra Aaret 171S. hvorefter der i dette Aar paa ^idhnd



70 Henvisninger.

K.iøbenhavn lødtes 4197 oj? døde 3089. op desuden Lisler for

Aaret 1721. som opgive, at der i dette Aar fødtes i Kjøbfnhavn
2630 og døde 2247. at der ellers i Sjællands Stift blev født 5724

og døde 4157, i Aarhus Stift vare Tallene henholdsvis 2898 Of{ 2239.

i Viborg Stift 1710 og 1394. i Aalborg Stift 2120 og 1553. Det
samlede Tal fødte i de 4 Stifter bliver derefter 16082. Ifølge de

tilsvarende Lister for Aarene 1689. 1732 og 1735 var Tallet af

fødte i de samme 4 Stifter 14553. 1H566 og 15990 og Fødslernes

Tal for hele Danmark 21392, 24096 og 23602 (det er en Skrivfejl,

naar der i Materialien zur Statistik der danischen
Staaten (Flensburg und Leipzig 1786) IT, Tavle X staar ved

Aarhus Stift 23t8 i Stedet for 3388 og Sammenregningen derfor

giver 22602). Det ligger da nær at tænke sig, at der i Fyens og
Ribestifter er født omtrent 7000 i Aaret 1721, og at det samlede

Tal for dette Aar kan sættes til 22200. Hvis man overensstem-

mende med, hvad M.Ruben i sin oven nævnte Afhandling om
Kjøbenhavns Befolkningsstatistik har vist, med en ikke ringe

Sandsynlighed kan <:jøre9, naar man gaar ud fra Gjennemsnits-

tallet af de fødte (nøjagtig talt: døbte) i et Tidsafsnit paa 10—15

Aar, vilde multiplicere dette Tal med 30, vilde man komme til

en Befolkning paa 660000 Mennesker; men jeg véd alt for godt,

hvor usikkert det er at slutte fra et enkelt Aars Fødsler (jvfr.

Forskjellen oven for paa Fødslerne paa Sjælland udenfor Kjøben-

havn 1718 og 1721), til at jeg skal lægge synderlig Vægt paa

denne Beregning. Efter det Resultat. Scharling anf. St. 415—16

er kommen til med Hensyn til Befolkningens Størrelse omtrent

1735, skulde vi ved at antage en lige stor Væxt af Befolkningen

før og efter 1735 komme til, at Danmark ved Tiden 1712 har

havt 740—75(000 Mennesker. Men idet jeg nævner dette, kan

jeg ikke andet end gjore opmærksom paa, at medens Scharling

har fundet, at det gjennemsnitlige Fødselsoverskud i Tiden fra

1735— 1769 vare. 1350 om Aaret, var det 1732 ikke mindre end 5079.

i 1721 i de 4 Stifter alene 3492 og i 1718 paa Sjælland udenfor

Kjøbenhavn 1118. JNIaaske har da den aarlige Tilvæxt før 1735

været stærkere end i Tiden efter 1735. I saa Fald kommer man
længere ned end til 740C00 Mennesker i 1712.

-•') Riegels: Forsøg til Femte Christians Historie.

S. 732 og 739.

-'*) Riegels anf. St. og Statsregnskab for 1720. Til Sammen-
ligning anfører jeg, at de ordinære Indtægter i 1710 udgjorde for

den kongelige Del af Slesvig og Holsten 927965 Rdl. 60 /I, og
for Oldenburg og Delmeniiorst 19316:^ Rdl. 74 p, medens de i
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1720, da hele Slesvig hørte under Kronen, løb op til noget over

1030277 Rdl. for dettes og den kongelige Del af Holstens Ved-

kommende. Om de extraordinære Indtægter for 1715 se Tillæg.

Attende Kapitel.

I) Se Første Del S. 173 ff.

^) Statskollegiets Protokol 16. November 1674. Jvfr. ovenf.

S. 184.

^) Kraft anf. St. VI, 141, hvorefter endnu paa hans Tid uden
Sammenligning den største Del af Bønderne deroppe var Lej-

lændinger.

*) Jvfr. om disse Forhold E. Sars: Norge under For-

eningen med Danmark (Nordisk Universitetstidsskrift

VI, 3, S. 99 ff.)

^) Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, 70, 91

og 155.

6) Sars anf. St. VI, 3, 117.

^) Smstds. S. 117. Dette Citat har jeg benyttet paa en

urigtig Maade i Texten, da det kun taler om Laan fra 1680

og 1649.

**) Y. Nielsen: Kvægholdet i Norge 1657. (Norsk hi-

storisk Tidsskrift Bdje Bind.)

'••) Se Første Del S. 173.

10) Suhm: Samlinger II, 2, S. 133.

II) Udgaven 1757 S. 266.

12) Y. Nielsen: Bergen. S. 408.

1^) Kilderne til den kortfattede Skildring af det norske

Fiskerliv, som jeg har forsøgt at give, have dels fortrinsvis været

ældre Værker som Claussøn Friis' samlede . Skrifter,

Jon as Ramus: Norri ges Beskrivelse, Petter Dass:Nord-
lands Trompet og H. Strøm: Søndmørs Beskrivelse,
dels er der benyttet Oplysninger fra Topografisk J ournal,

Kraft: Topografisk Beskrivelse af Norge og nyere Ar-

bejder som O. J. Broch: Kongeriget Norge (1876) og H.

Baars: Les péches de la Norvége. (Paris 1867).

1*) Samlede Skrifter S. 131.
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'*) Beskrivelse af Eger Præstogjæld (Kjbhvn. 1784).

S. 72.

") L, Daae: Det gamle Christiania. S. 50.

'') Smstds S. 83, der anfører et forbavsende Ezempel derpaa,

men som er fra en noget senere Tid.

'«) Sars anf. St. VI, 3, S. 106-109.

Nittende Kapitel.

') Protokoller over Kommissioner 1691.

-) Reskr. af 27. Febr. 1692 og jvfr. Gyldenløve: Dagre-
gister over Kongens Rejse i Norge 1704. S. M.

') N. Nicolaysen: Norske Magazin (Christiania 1870) III

S. 50 (Fastings Beskrivelse af Bergen).
*} L. Daae anf. St. S. 99.

») Smstds. S. 144 og Y. Nielsen Bergen S. 437.

«) L. Daae anf. St. S. 100.

') Y. Nielsen: Bergen S. 436.

") Tullins samlede Skrifter III, 168, citeret af L. Daae
anf. St. S. 51.

^) Dette vise forskjellige Angivelser i Krafts topografiske

Værk. Se N. Nicolaysen: Norske Magazin III, 62 med
Hensyn til Bergens Handel.

»«) Kraft I, 228 og L. Daae anf. St. 51 og 52.

") L. Daae anf. St. S. 56.

') Kraft anf. St. V, 3-2.

"') Se om disse Træk N. Nicolaysen: Norske Magazin
III (Fasting: Bergens Beskrivelse). Maaske kan det ogsaa

være værdt at lægge Mærke til, at ifølge Statsregnskaberne 1716

og 1717 betalte de Kontorske i disse Aar i Krigsstyr kun 1666

Rdlr. 64 p aarlig, medens Borgerskabets Part i denne Skat var

18333 Rdlr. 32/! hvert af Aarene. I A året 1712 maatte de udrede

2737 Rdlr. 48 P; men da udgjorde Borgerskabets Krigsstyr 29433

Rdlr. 80 iZ.

'*) Norske Magazin II S. 479.

•*) G-yldenløves Dagregister S. 62.

") Protokoller over Kommissioner osv. 2. Marts 1702.
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1^) Privilegier af 16. Septbr. 1663, Forordning af 19. April

1687 og 13. Septbr. 1697, jvfr. Reskr. af 18. Februar 1690 og 2.

Aug. 1671.

18) Garde anf. St. I, 171—72. I Aaret 1680 landtes der i

Bergen 14 Defensionsskibe med en samlet Drægtighed af 2662

Kommercelæster. (Y. Nielsen: Bergen S. 416.)

'••') Breve til Konrad Reventlow 8. Febr. 1696.

20) Danske Kongers Historie 230 B. S. 536. Se ogsaa Proto-

koller over Kommissioner 9 Aug. 1702.

'') Holberg anf. St. S. 88—90. Jvfr. Y. Nielsen anf. St.

S. 445 f, der viser, at Jævnhed i Sæderne holdt sig paa-

faldende længe i denne By. Jo livligere Bergensernes Naturel

er, desto mere er det værdt at lægge Mærke til dette Træk, som
man kunde antage, maatte hænge sammen med noget tungt, ube-

vægeligt hos Befolkningen.

^2) Kraft anf. St. S. 356 viser vist nok, at Tolden tog af

efter 1669 ; men dette har for en stor Del hængt sammen med
Forhold, der ikke havde noget at gjøre med større eller mindre

Handel.
'^*) Jvfr. oven for S. 417.

-*) I Aarene 1695 til 1699 udførtes der i Gjennemsnit aarlig

16821 V2 Skpd. Tørfisk, 231/2 Skpd. Klipfisk, 15893 Tønder Saltfisk,

13570 Tønder Sild, 26646 Tylter Tømmer. Samtidig indførtes der

hvert Aar 74425 Tønder Korn, 35262 Tønder Malt og 24132

Tønder Salt (Kraft anf. St. S. 360—61.)
-*•'') N. Nicolaysen: Norske Magazin 11, 650.

'^^) N. Nicolaysen: Norske Magazin II, 375 f.

'"') Lange: Norske Samlinger II, 472 f. og Aktstykker i

Rentekammerarkivet.
'-") Første Del S. 253-254.

28) Jvfr. Sars anf. St. IX, 3, 95 og 97, efter hvem den ved

Souverænetetens Indførelse maa sættes til omtrent 3000 Indbyggere.

-^) Sars anf. St. og ovenfor S. 453.

^") Pakke Cameralia.
*i) I 1716 satte Regeringen Trondhjem til en Krigsstyr af

9420 Kdlr., 1717 og 1718 til 8420. Jvfr. derom ovenfor S. 453 Note.

32) Se herom Første Del S. 252 f.

«») Kraft anf. St. IV, S. 7.

**) Se Første Del S. 252.

35) Reskr. af 18. Juni 1674.

»«) Sars anf. St. S. 99 ff.

'') Se om disse Træk A. Collett: En gammel Christiania-

slægt (Christiania 1883) S. 21.
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»*') L. Da ae anf. St. S. 54.

'^) Om Collet ts Tvangalaan se den før nævnte Pakke Cameralia

i Rentekammerarkivet. — Ved det af Frederik IV i Aaret 1700

udskrevne Tvangslaan (Jvfr. ovenfor Henvisninger S. 35 Note

82) var han sat til 1000 Kdlr. Om Rytterskatten se A. Coilett
anf. St.

*'^} Norriges Beskrivelse S. 22.

*') Alle disse Summer angives efter Statsregnskabernf. Jeg

har her som saa tidt i de sidste Kapitler af dette Skrift fulgt

Angivelser for Aaret 1708. da det var det sidste Fredsaar i Tids-

rummet. Aaret 1720 er taget med, fordi det afslutter Perioden.
*'") IVælasttolden blev ved Udførsel i Skibe, der tilhørte

enten Undersaatterne i begge Rigerne eller privilegerede Nationer,

betalt paa den Maade, at der skulde udredes 1 Rdlr. 12 p „af

hver Læst Skibs rette Drægtighed". (Se Toidforordningerne fra

1683, 16«6 og imi.)

^-) Danske Kongers Historie Nr. 160.

*-') Øresundstolden, der som tidligere omtalt gik i Partiku-

lærkassen, maa ifølge sin særegne Natur holdes helt udenfor Be-

regningen.

*h Garde anf. St. 1. 172 og 344.

''') Se ovenfor S. 449.

") Se ovenlor S. 400.

*") Se ovenfor S. 403.

*') Kraft anf. St. IV. 362.

**) Da jeg ikke véd, om Kraft ved sine Angivelser om Ber-

gens Toldintrader har medtaget andet end den „ordinære Told",

holder jeg mig for Kjøbenhavns Vedkommende strængt til denne.

Summerne for Aarene 1708 og 1720 har jeg fra Statsregnskaberne;

med. Hensyn til Aaret 1710 henviser jeg ti! Riegels: Forsøg
til Femte Christians Historie S. 72K Den stærke Nedgang

i Tolden ved Kjøbenhavn, som Sammenligningen imellem 1708 og

1720 viser, er en naturlig Følge af den store nordiske Krigs Ind-

flydelse paa Skibsfarten, der føltes ulige mere i Kjøbenhavn end

i Bergen.

*") Se de interessante Lister over Bergens Udførselsartikler hos

Kraft anf. St. IV, 360-61.
"".) Se Toldforordningerne af 1683, 1686 og 1691, anden Af-

deling § 10.

*') Tilførselen fra dette Opland til Kjøbenhavn paa Vogn

har sin store Del i Konsumtionsindtægteme her, der 1708 udgjorde

162.923 Rdl. 28 p, 1710 vare 144,856 Rdl. 74'/., p og 1720 naaede

op til 168.427 Rdl. 83 p.
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^*) Kraft anf. St. IV, 356 ff angiver vel ikke, hvorledes Ber-

gens samlede Toldintrader fordelte sig paa Ind- og Udførselstold

;

ej heller findes der i Partikulærkasseregnskaberne, hvorunder Ber-

gens Told hørte, nogen særlig Angivelse af Ud- og Indførsels-

toldens Størrelse. Derimod viser den Liste, Kraft har S, 360

—

861 over de ind- og udførte Varer, at Udførselstolden maa have

været langt større her end i Kjøbenhavn.

^^) De enslydende Ord i de tvende Forordninger om Krigs-

styr, af 21. April for Danmark og af 19 Maj for Norge, ere : „Og

paa det samme Krigsstyrs Udgift des bedre efter enhvers Evne og

Formue kunde reguleres, have Vi allernaadigst for godt befun-

det formedelst speciale allernaadigst Befaling at forordne visse

Kommissarier, som her udi vores kongelige Besidensstad Kjøben-

havn uden Persons Anseelse, Vilje eller Venskab, Had eller Nid

eller nogen anden Affekt denne Krigsstyrs Taxation paa saadan

Fod skal forrette."

^*) For de norske, sjællandske, fynske og lolland-falsterske

Byer har jeg kunnet følge dels Statsregnskabet, som har de norske

Ansættelser, dels særlige Krigsstyrregnskaber. Derimod fattes

disse for de jydske i dette Aar, ligesom man heller ikke har dem
for 1715. Jeg har maattet holde mig til Regnskaberne og Mand-

tallene for 1716. Da, som det udtrykkelig udtales, Taxationen af

1714 er fulgt ved dette Aar, ville de Fejl, der derved fremkomme,

ikke have nogen større Betydning. Stadfeldt: Beskrivelse

af Banders S. 317 siger, at Krigsstyren her 1715 og 1716 blev

opkrævet med samme Sum som 1714. En anden Mangel ved de

af mig i Texten anførte Talstørrelser for Danmarks Vedkom-

mende, er, at medens ved nogle Byer Gejstligheden, og et enkelt

Sted maaske Amtmanden ere regnede med, er det ikke sket ved

de andre. Dog vil heller ikke dette have nogen større Betydning

med Hensyn til den Sammenligning, hvorom her er Tale. — Jeg

skal tilføje, at ved Aarene 1716 og følgende Aar falder al Sam-

menstilling af Krigsstyren i danske og norske Kjøbstæder bort

paa Grund af de Nedsættelser, der af Hensyn til Svenskernes

Indfald 1716 og 1718 fandt Sted ved denne Skat for mange
norske Byers Vedkommende. (Se derom Niende Kapitel Henvis-

ning 61).

^^) Kraft anf. St. IV, 359.

^6) L. Daae anf. St. S. 51.

*') Protokol over Kommissioner udi Raadstuen o. s. v. 18de

November 1697.

^') Se om disse Forhold: H. Finsen: Om Folkemæng-
dens Formindskelse ved Uaar i Island. Oversat ved H.



7*) Henvisuinger.

Einarsen (Kjbhvn. 1831), S. 64. 67 B'., 78, 81, 82 op 83; Erich-

sen: Udtog af Laugmand Vidalins Afhandling om Is-

lands Opkomst kaldet Deo., regi, patriæ Sorø 176ft, S. 11,

Prot. over Kommissioner osv. 8. Febr. 1702.

*•') Om de uheldige Embedsforhold paa Island i denne Tid se

ovenfor S. 97.

«°) Om Handelsordningen se Første Del S. 240, hvor der og-

saa er anført Træk af Regeringens Forsøg j'aa at hjælpe Island.

Om Mildheden i Skatterne se Erichsen anf. St. 102—104.

•*') Protokol over Kommissioner 8. Febr. 1702.

^*) Foruden de ovenfor nævnte Skrifter isaaledes Vidalins

ovennævnte ved Erichsen udgivne Afhandling. S. 203. 284. 285,

92) har jeg ogsaa brugt Matthias Jochumsen: Anmærkninger om
Island og dessens Indbyggere (Thottske Manuskriptsamling Nr.

1390 4to).
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s. 30. L. 12 f. o. oingikkedes; læs: omgikkes.

S. 180 og 182 skal Tegnet % ombyttes med „Ort". Der gik 24 /»

paa en Ort, 4 Ort paa en Rigsdaler.

S. 182 f. 1 Anledning af, hvad her er fortalt om de store Salg af

Krongods, der fandt Sted saaledes, at Kongen forbeholdt

sig Reluitionsret eller Ret til at indløse de solgte Godser

igjen , kan jeg tilføje , at man i Ministeriernes Arkiv fra

Frederik IV's Tid før 1720 har Extrakter af alle Skjøder,

vedrørende faste Ejendomme, Patronatsrettigheder eller

Tiender, som i Tiden fra 1660 indtil Begyndelsen af 18,

Aarh. vare solgte paa den Maade. Man ser paa den ene

af disse for Danmarks Vedkommende 257 Numre paa saa-

danne Salg i Tiden fra 1661 indtil Frederik lll's Død, 80

paa Salg i den følgende Tid indtil 1679, og derefter kun 9

for Tiden indtil 1704. Med Hensyn til Norge gaar Listen

ikke længere ned end til 1669. En anden Extrakt, der for

øvrigt paa nogle Steder afviger fra den først nævnte, inde-

holder tillige Angivelser af Salg, som havde fundet Sted i

Aarenel709—1713; men man ser, at disse have været højst

ubetydelige. Desuden findes der en samlet Beregning over

Værdien af alt det Jordegods, der paa denne Maade er

blevet solgt. Derefter løb den for Danmarks Vedkommende
op til y, 123, 112 Rdlr. 89'-,, /5, medens den for Norges kuu
var 207,328 Rdlr. 86 />. Tænke vi os for den langt over-

vejende Del af Godset en Pris paa 50 Rdlr. pr. Tdr. Hart-

korn, faa vi et Indtryk af Salgenes overordentlig store

Omfang.
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S. isn f. ( jvfr. Henvisninger S. 23 Note 26). Som en Følge af en

vildledende Betegnelse fra ældre Tid paa vodkommende
Pakker og Register blev det, da man i Ministeriernes Arkiv
søgte efter Aktstykker til Oplysning om den paa disse

iSider • behandlede Revisionskommission under Kristian V,

ikke bemærket, at der fandtes et l'ar Pakker med Papirer,

tier vedrørte den. Fejltagelsen blev opdaget; men da var

min Fremstilling allerede trykt. Jeg ser mig derfor nu
i Stand til at meddele nogle Enkeltheder om denne Sag,

som jeg dengang ikke kunde kjende. Den Kommission, der

blev nedsat 1676 i Henhold til kongelig Ordre af 13. April

og havde det Hverv at undersøge alle Regnskaber over

Indtægter og Udgifter fra Frederik lll's Arveregerings Be-

gyndelse (ikke, som der ved en Unøjagtighed staar i Texten,

fra Kristian Vs Tronbestigelse) indtil 11. Marts 1676. be-

gyndte allerede 12. Maj med at afgive Betænkning over

Regnskaber, og der foreligger 12 saadanne, afgivne i Tiden

indtil 30. Oktober 1677. Idet jeg forudskikker den Be-

mærkning, at der ikke ved den hele Undersøgelse kan tæn-

kes paa, at det har gjældt om at komme særlig Adelsmænd
til Livs. skal jeg nævne, at den først anførte Post vedrørte

Landsdommer Jens Lassen, hvem jeg har havt Lejlighed

til at omtale som en af de største Statskreditorer paa Fre-

derik IIPs Tid. Han dømtes herved til at betale it5491

Rdlr. 11 '2 /•* med Rente fra Udlæggets Dato, og desuden

opføres paa hans Regning 12,849 Rdlr. 3 Ort 23 p, hvorom
det hedder, at det var Penge, han i sin Tid havde udbetalt

for Staten uden Ordre, Kontrakt, Befalning og Bevis. Men
endnu større Summer dømtes to andre Mænd til at udrede
til Statskassen paa Grund af Urigtigheder i deres „Fordrings-

regnskaber", nemlig en Jochum Irgens, der skulde ud med
167. .551 Rdlr. 1 Ort 18 p, og Proviantmestercn Hans Wil-

lumsen, som fandtes at burde svare 138,232 Rdlr. 1 Ort 3'
., p.

Iblandt de andre, som Kommissionen lod det gaa ud over,

var en Pi'oviantmester Povel Corneliussen, af hvem Stats-

kassen mente at kunne kræve 48.804 Rdlr. 1 Ort og *
.^ f,

ligesom der for den afdøde Grev Mogens Friis opførtes

24,926 Rdlr. og H p, som han i det mindste for den langt

overvejende Del ikke havde havt Ret til i sin Tid at faa

udbetalt af Staten. De andre Poster angaa kun Smaa-

summer. Et paafaidende Træk ved denne hele Under-

søgelse er, at den, uagtet del hed, at den kun skulde gaa

tilbage til Arveregeringens Begyndelse, dog 1 Virkeligheden
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kom til at omfatte meget ældre Poster, f. Ex. for Hans

Willumsens Vedkommende en Post fra 1644.

Fra den Dag, da den sidste af de her anførte Betænk-

ninger var afgaaet (30. Oktober 1677), har man i flere Aar

ingen Expedition fra Kommissionens Side. Det eneste Vid-

nesbyrd om, at den endnu, i det mindste efter Navnet, har

været i Live, er den af mig i Henvisninger S. 23 No. 8

nævnte Ordre af 19. Decbr. 1677 til Greneralprokurøren

Peder Scavenius om at holde alle Regnskaber færdige til

at kunne forelægges Kommissionen, naar det forlangtes.

Derimod er den vitterlig 1680 vaagnet til nyt Liv, Da var

det, at den fik den S. 190 omtalte Instrux af 25. Maj, som var

ganske anderledes nøjagtig og i det enkelte gaaende, end
Ordren af 13. April 1676 havde været. Naarman ser, at Kongen
i den Ordre af 27. Maj 1680, der ledsagede denne Instrux,

udtaler, at han „højliges foraarsages, den for nogle Aar
siden begyndte Kevisionskommission om muligen og ufor-

bigængeligen at lade til Endskab bringe", tyder det stærkt

paa, at Kommissionen i den nærmest foregaaende Tid saa

omtrent var slumret ind.

Ogsaa fra det nye Afsnit af Kommissionens Virksom-
hed, der nu begyndte, have vi en Række Aktstykker. Det
synes efter dem, som om den, inden Kongen ophævede den
den 18. Maj 1685, kun har naaet at faa behandlet Sager, ved-

rørende saadanne Mænd, „som noget af Kgl. Majts Jorde-

gods for deres prætenderede Gjældsfordringer udi Højst-

bemældte Hs. Kgl. M's Sal. Hr. Faders Højlovlig Ihukom-
melse Kong Frederik III's Tid til Ejendom haver bekom-
met". En Indstilling fra Kommissionen af 16. Maj 1685

(jvfr. Henvisninger S. 23 Note 25) taler, idet den gjør

rede for dens Arbejde, kun om, at den havde syslet med
slige Mænds Sager, som de nys nævnte, over hvilke den
havde faaet en Designation af Kongen med Ordre, at de
„først skulde foretage og revidere dem". Alle de Aktstykker,

vi have med Hensyn til Kommissionens Virksomhed efter

1680, angaa ogsaa den Slags Poster. Det var naturligt

nok, at der blev lagt fortrinlig Vægt paa denne Klasse

Sager, da sikkert saa godt som alle de, der i Henhold til

deres Regnskaber havde ment at kunne gjøre Fordringer
paa Statskassen, i Frederik III's Tid efter 1660 havde faaet

dem betalte i Jordegods.

Det nærmere Forhold imellem denne fornyede Kommis-
sions Gjerning og, hvad der før var blevet vedtaget af den.
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vr ulieliligvis uklart. Man kan ae, at samtlige do Sager,

der vare behandlede tidligere, ere blevne forelagte den nye

Kommission den 6. Juni 1680, formodentlig altsaa i dens

første Møde; og for saavidt dens Forhandlinger ere komne
til at vedrøre Mænd, hvis ,.FordringRregn8kaber" allerede

vare blevne undersøgte i Tiden fra 167fi — 1677, tør det vel

antages, at det Resultat, som den nye Kommission kom
til, er det endelige, der viser, hvad vedkommende Mand i

det hele er bleven dømt til at maatte tilsvare Statskassen.

Vi møde her saadanne Summer, som at Jens Lassen skulde

udrede 163.028 Rdlr. 3(5 p, Jochura Irgens's Enke 93,261

Rdlr. 9 /?, Hans AVillumsens Bo 88 531 Rdlr., Povl Corne-

liussen 2/,175 Rdlr. 21'., p. Men det gik ogsaa ud over

adskillige Personligheder, som ikke nævnes i de Sager, der

omtales ved den ældre Kommission, som f. Ex. Rentemester

Henrik Muller 43,355 Rdlr. 3 Ort 6 p, Jøderne Jakob, Isak

og Samuel de Limas 45,273 Rdlr. 5 p, Oberst Hans Friis

12,274 Rdlr. 11 /I og adskillige, som opføres med mindre

Poster. Vi have i alt 24 af den Slags Sager, hvori ved-

komme]ide ere blevne dømte til at udrede Erstatning til

Statskassen. Det Resultat, som Kommissionens Under-

søgelser førte til, var da, at de forskjellipe, hvis Regnskaber

gave Anledning til Udsættelser, skulde udrede til Kongen

540,885 Rdlr. 1 Ort 9 p. Men heraf eftergav Kongen
98,899 Rdlr. 3 Ort, alene med Fradrag af Værdien af 64

Tønder Hartkorn 5 Skpr. 1 Fjerdingkar i Brokorn. Limaeme
fik f. Ex. i „Betragtning af deres slette Tilstand" eftergivet

de 45,273 Rdlr. 5 p. de skulde betale, idet de kun skulde

afstaa det nys nævnte Brokorn, Henrik Miiller slap for

Halvdelen af, hvad han skulde udrede, og saaledes frem-

deles. Selv naar det regnes fra, som Kongen fritog for at

betale, bliver det dog en ganske god Sum, der tjentes ved

Kommissionen. Som det kunde ventes, er det altsaa meget

unøjagtigt, hvad Riegels siger i ..Forsøg til Femte Christians

Historie" S. 382, at Kongen 1682 skjænkede „mange det

Kronens Gods", som Revisionskommissionen fradømte dem.

Foruden de her omtalte 24 Sager kan man af den ovenfor

nævnte Indstilling fra Kommissionen af 16. Maj 1685 se, at

den i den nærmeste Tid før denne Dag havde behandlet

24 andre lignende Sager, vedrørende en Del Mænd, hvis

Navne angives i Indstillingen, deriblandt baade Hans Nansen

og Hans Svane. Men hvad der blev indstillet om disse

Mænd, kan man desto værre ikke se. I den samme Ind-
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stilling siger Kommissionen, at 4 Sager endnu* ikke vare

blevne bragte til Ende.

En enkelt Sag fortjener i denne Forbindelse at nævnes.

Støttende mig til en meget bestemt Udtalelse af Hugo
Lente i et Brev fra ham til Broderen Kristian af 24 Marts

1686 har jeg Side 192 sagt, at Revisionskommissionen havde

dømt Marselis's og Behrens Arvinger til enMulkt af 100,000

Rdlr. for Forbrydelser ved Salthandelen. Men Hugo Lente

har her kun vidst daarlig Besked. Sagens Sammenhæng
var følgende. Ved en Admiralitetsdom af 5. Februar 1683

bleve Albert Baltzar Behrens's og Gabriel Marselis's Arvin-

ger dømte til at betale Kongen 184,224 Rdlr. 33 yj i Anled-

ning af Forseelser ved den spanske Salthandel, og et Par

Kommissærer, Holger Parsberg og Andreas Engberg, fik

27 Novbr. 1683 det Hverv for IMarselis's Arvingers Vedkom-

mende „at gjøre Udlæg og Indførsel til Betaling udi vort

Land Møen for ligesaa meget, som det til fornævnte af-

gangne Grabriel Marselis pantsat er". Da Øen (1664) var

bleven givet denne i Pant for 100,000 Rdlr., og den Halv-

part af den nævnte Bøde, som hans Arvinger nu skulde

udrede, var 92,112 Rdlr. 16 p eller rettere med nogle paa-

løbende Renter 93,813 Rdlr. 80 /.<, kom Kongen, der nu

inddrog hele Møen, altsaa til at skylde de nævnte Arvinger

6186 Rdlr. 16 p, en Sum, der imidlertid paa Grund af for-

skjellige Byrder, som endnu paahvilede dem med Hensyn til

Møen, blev bragt ned til 5115 Rdlr. 48 p. Men samtidig

bleve Gabriel Marselis's Arvinger ved Revisionskommissionen

dømte til at udrede 7808 Rdlr. 24 p. Idet nu de nys nævnte

5115 Rdlr. 78 p likvideredes heri, kom de endnu til at

skylde Kongen 2692 Rdlr. 42 P; men paa deres Ansøgning

eftergav Kristian V dem denne Sum. (Om disse forskjellige

Sager se dels tre Pakker vedrørende Revisionskommissionens

Forretninger 59 c, e og f, dels en Pakke „Kommissions-

forretning over Møens Lands Udlæg for en kongelig For-

dring hos de Marsellier" Anno 1684).

S. 197 L. 4 f. o. tre; læs: to.

S. 208 Note L. 19 f. n. Sjælland; læs: Kjøbenhavn.

S. 231 L. 19 f. o. 800,000; læs: 100,000.

S. 304 L. 14 f. n. 1719; læs: 1713.
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•I Første Del bedes følgende Fejl rettede, som velvillige

Læsere have gjort mig opmærksom paa:

S. 21 L. 11 f. o. 171(5; læs: 1717.

S. 134. Idet jeg har fulgt G. Taubers Fremstilling i hans Skrift

om Sorø Akademi under Kristian IV og Frederik III, har

jeg her kaldt Heinrich Kammel ,.en pommersk Adelsmand",

Men dette er urigtigt, Tauber har blandet ham sammen
med hans Fader af samme Navn, der kom ind i Landet

under Frederik II. Den yngre „Heinrich Rammel var født

i Danmark.

S. 434 L. 6 f. n. Lucoppidan; læs: Helt.
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